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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na 
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towa-
rowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 14 września 2020 r. Nr ZT37

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 503087 (220) 2017 11 30
(731) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka, HU
(540) (znak słowny)
(540) ecofamily
(510), (511) 35 usługi konsultacyjne w zakresie nabywania 
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie 
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów 
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, kon-
sultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie pro-
duktów pielęgnacyjnych, pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, usługi składania zamówień 
hurtowych, usługi w zakresie zamówień online, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, procedury administracyjne związane ze składa-
niem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub kompute-
ra, usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób 
trzecich, telemarketing, usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu.

(210) 503465 (220) 2019 08 14
(731) TAKE CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Take Control #przejmijkontrole
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, edukacja spor-
towa, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż 
w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie treningu 
kondycyjnego, kultura fizyczna, kursy szkoleniowe dotyczące 
zajęć sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, tre-
ning i instruktaż sportowy, obozy sportowe (organizowanie -), 
organizowanie imprez i zawodów sportowych, prowadzenie 
ośrodków sprawności fizycznej, prowadzenie zajęć fitness, 
prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prze-
prowadzanie imprez i wydarzeń sportowych, rezerwowanie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, szkolenia sportowe, 
szkolenia w zakresie ćwiczeń grupowych, treningi zdrowotne 
i treningi fitness, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usłu-
gi sportowe, usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie zajęć 
sportowych, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondy-
cję, usługi w zakresie instruktażu sportowego, zapewnianie 
instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych.

(210) 508492 (220) 2019 12 27
(731) ABAKS-SYSTEM MAGDALENA BĄK, ANDRZEJ BĄK 

SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABAKS-SYSTEM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.06, 26.11.22
(510), (511) 45  usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia 
i osób.

(210) 508493 (220) 2019 12 27
(731) ABAKS-SYSTEM MAGDALENA BĄK, ANDRZEJ BĄK 

SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ABAKS-SYSTEM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
(510), (511) 45  usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia 
i osób.

(210) 509340 (220) 2020 01 22
(731) Gothals Limited limited liability company, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Si...

(531) 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmety-
ki, produkty perfumeryjne, środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], mydła, olejki eteryczne, antyperspiranty, błysz-
czyki do ust, kosmetyki do makijażu, kremy kosmetyczne, 
mieszaniny zapachowe potpourri, olejki do celów kosme-
tycznych, pomadki do ust, płyny po goleniu, preparaty 
do demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, sztuczne pa-
znokcie, 11 lampiony, lampy, lampki, 16 serwetki, kalendarze, 
organizery, spinacze, plakaty, dekoracje na stół, podkładki 
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pod kubki, tablice kreślarskie, 20 poduszki dekoracyjne, ramki 
na zdjęcia, podnóżki, półki, stoliki, szafki, wieszaki, domki dla 
zwierzaków, ozdoby do babeczek, wieszaki na klucze, lustra 
ścienne, tablice do zawieszania kluczy, zawieszki na drzwi, 
podkładki, stojaki, pudełka do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, kosze do przechowywania, pudła do przechowywa-
nia, skrzynie do przechowywania, szkatułki, dekoracje wiszą-
ce (ozdoby), lusterka ręczne (lusterka toaletowe), 21 doniczki, 
skarbonki, świeczniki, wazony, bidony, kubki, miski, naczynia, 
pojemniki na cukierki, pojemniki na mydło, rolki do ubrań, 
formy i foremki, łyżki do mieszania, 27 dywany, dywaniki, 
maty, 28 ozdoby choinkowe, kule śnieżne, świąteczne skar-
pety na prezenty, dekoracje i ozdoby choinkowe, tipi.

(210) 509632 (220) 2020 01 30
(731) AVIOTEX KKC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Apartamenty Centrum Villa Perla
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, informacja hotelowa, re-
zerwacje hotelowe, wynajem miejsc noclegowych, usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, hostelach i pensjo-
natach, gastronomiczne, restauracyjne, kateringowe, usługi 
świadczone przez kafeterie, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, 
puby, bary, snack-bary i restauracje samoobsługowe, wyna-
jem sal konferencyjnych i sal na imprezy rozrywkowo - kultu-
ralne, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje.

(210) 510060 (220) 2020 02 13
(731) ZUBASZEWSKA MAŁGORZATA KRAINA 

EKSPERYMENTÓW, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRaina EKSPERYMENTÓW

(531) 01.15.11, 01.03.10, 03.07.16, 03.07.24, 06.07.25, 05.01.03, 
05.01.08, 07.01.01, 27.05.01, 29.01.15, 19.11.04, 19.11.11, 
19.11.25

(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-
ne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 28 gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy, artykuły do zabawy dla dzieci, 
zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki eduka-
cyjne, zestawy do składania modeli (zabawki), zestawy do za-
bawy, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, akademie, doradztwo w zakre-
sie szkolenia i doskonalenia zawodowego, edukacja, organi-
zacja zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowa-
nie warsztatów, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy 
edukacyjne, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu 
nauk ścisłych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowa-
dzenie zajęć, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych 
dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, usługi edukacyjne, 
usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, warsztaty w celach edukacyjnych.

(210) 510553 (220) 2020 02 24
(731) AR, S.A., Luksemburg, LU

(540) (znak słowny)
(540) REZA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, twarzy i ciała, mydła, kremy kosmetyczne, pły-
ny do włosów, szampony, produkty perfumeryjne, perfumy, 
woda kolońska, olejki eteryczne, dyfuzory z patyczkami zapa-
chowymi, produkty do makijażu, 14 biżuteria i wyroby jubi-
lerskie, kamienie jubilerskie, stopy metali szlachetnych, spinki 
do mankietów, spinki do krawatów, pierścionki i obrączki 
[biżuteria], bransoletki (biżuteria), kolczyki, wisiorki, naszyjniki 
[biżuteria], zawieszki wykonane z metali szlachetnych, bre-
loczki do kluczy z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali 
szlachetnych, kasetki na biżuterię, pudełka z metali szlachet-
nych, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, ze-
garki, czasomierze [zegarki], wahadła, zegary, zegary minia-
turowe, pudełka na zegarki, paski do zegarków, łańcuszki, 
sprężyny lub szkła do zegarków, futerały, szkatułki na zegarki 
i wyroby zegarmistrzowskie, pudełka na zegarki (prezentacja), 
pudełka do eksponowania zegarków, perły [biżuteria], broszki 
[biżuteria], 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących 
artykułów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie jubilerskie, 
metale szlachetne i ich stopy, perły, spinki do mankietów, 
spinki do krawatów, pierścionki i obrączki, bransoletki, kol-
czyki, wisiorki, naszyjniki, broszki, zawieszki, breloczki do klu-
czy z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali szlachet-
nych, kasetki na biżuterię, pojemniki z metali szlachetnych, 
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegarki, 
stopery, zegary, zegary miniaturowe, obudowy zegarków, 
paski do zegarków, łańcuszki, sprężyny i tarcze do zegarków, 
futerały i szkatułki do eksponowania zegarków, pudełka 
do eksponowania zegarków, sprzedaż detaliczna za pomocą 
Internetu lub innych elektronicznych lub skomputeryzowa-
nych sieci telekomunikacyjnych następujących artykułów: 
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria ze szkła sztrasowego 
[biżuteria wieczorowa], kamienie jubilerskie, metale szlachet-
ne i ich stopy, perły, spinki do mankietów, spinki do krawatów, 
pierścionki i obrączki, bransoletki, kolczyki, wisiorki, naszyjniki, 
broszki, zawieszki, breloczki do kluczy z metali szlachetnych, 
dzieła sztuki z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię, pudeł-
ka z metali szlachetnych, przyrządy zegarmistrzowskie i inne 
przyrządy chronometryczne, zegarki, stopery, zegary i zegarki, 
małe zegary, pudełka na zegarki, paski do zegarków, łańcusz-
ki, sprężyny i szkła do zegarków, futerały, szkatułki na wyroby 
zegarmistrzowskie, pudełka na zegarki (prezentacja), pudełka 
do eksponowania zegarków, prezentacja towarów we wszel-
kiego rodzaju środkach przekazu, w celu sprzedaży detalicz-
nej lub hurtowej następujących artykułów: biżuteria i wyroby 
jubilerskie, kamienie jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, 
perły, spinki do mankietów, spinki do krawatów, pierścionki 
i obrączki, bransoletki, kolczyki, wisiorki, naszyjniki, broszki, za-
wieszki, breloczki do kluczy z metali szlachetnych, dzieła sztuki 
z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię, pojemniki z metali 
szlachetnych, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometrycz-
ne, zegarki, stopery, zegary, zegary miniaturowe, obudowy 
zegarków, paski do zegarków, łańcuszki, sprężyny i tarcze 
do zegarków, futerały i szkatułki do eksponowania zegarków, 
pudełka do eksponowania zegarków, doradztwo w zakresie 
kupna i sprzedaży następujących artykułów: biżuteria i wyro-
by jubilerskie, kamienie jubilerskie, metale szlachetne i ich sto-
py, perły, spinki do mankietów, spinki do krawatów, pierścionki 
i obrączki, bransoletki, kolczyki, wisiorki, naszyjniki, broszki, za-
wieszki, breloczki do kluczy z metali szlachetnych, dzieła sztuki 
z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię, pojemniki z metali 
szlachetnych, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometrycz-
ne, zegarki, stopery, zegary, zegary miniaturowe, obudowy 
zegarków, paski do zegarków, łańcuszki, sprężyny i tarcze 
do zegarków, futerały i szkatułki do eksponowania zegarków, 
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pudełka do eksponowania zegarków, organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, organizowanie wystaw i/lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 510702 (220) 2020 02 27
(731) KAMIŃSKI OSKAR, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) FRANKO GOTTI
(510), (511) 18 parasole i parasolki, skóra i imitacje skóry, skó-
ry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, 
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, 25 odzież, nakrycia głowy, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, obuwie, 35 usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi 
reklamowe w zakresie odzieży, usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej ak-
cesoriów odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu odzieży, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych.

(210) 511305 (220) 2020 03 11
(731) LENART KRZYSZTOF INTERNI, Rychtal
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNI

(531) 16.01.04, 16.01.06, 20.05.07, 02.09.14, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.01, 29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa mebli i dodat-
ków online oraz w sklepie stacjonarnym, sprzedaż detaliczna 
i hurtowa: lamp wiszących i stojących, stolików, półek, ramek 
i obrazków, plakatów, poduszek, pledów, wazonów i innych 
artykułów dekoracji wnętrz, usługi reklamowe na rzecz pro-
mocji e-handlu (e-commerce), reklama internetowa, reklama 
online za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i kompu-
terowej, usługi marketingowe i promocyjne, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i promocyjnych, wydawanie 
materiałów reklamowych.

(210) 511321 (220) 2020 03 11
(731) KOSZELA ANNA AUTORSKA PRACOWNIA 

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANNA KOSZELA ARCHITEKTURA WNĘTRZ

(531) 03.07.06, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.07, 
29.01.08

(510), (511) 11 lampy, abażury do lamp, 20 meble, komody, 
szafy, szafki, łóżka, sekretarzyki, biurka, krzesła, regały, stoły, 
stoliki, kanapy, fotele, lustra, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w atelier, dużym sklepie wielobran-
żowym, hurtowni lub supermarkecie zawierającym meble, 
akcesoria wyposażenia wnętrz, lampy, tkaniny, pościel, pla-
katy, obrazy, grafiki, 37 renowacja mebli, odnawianie dzieł 
sztuki, usługi organizacji i prowadzenia prac wdrożeniowych 
dotyczących przedsięwzięć z zakresu budownictwa, 40 sto-
larstwo meblowe, 42 projektowanie wnętrz, projektowanie 
mebli, wzornictwo przemysłowe, dekoracja wnętrz, usługi 
artystów grafików, usługi architektoniczne, usługi organizacji 
i prowadzenia prac wdrożeniowych dotyczących przedsię-
wzięć z zakresu realizacji projektu architektury wnętrz.

(210) 511332 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GOLPASZ

(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 hurtowa sprzedaż zbóż.

(210) 511333 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) BYDŁO GOLMIX
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 hurtowa sprzedaż zbóż.

(210) 511922 (220) 2020 03 25
(731) Aligato Group LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aligato

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 16 czasopisma, dzienniki, książki, 35 aukcje pu-
bliczne, aukcje internetowe, reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, w tym Internetu, publikowanie tekstów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, 42 administrowanie stronami in-
ternetowymi, aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, analizy systemów komputerowych, obsługa baz danych 
dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych do kompu-
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terowych baz danych, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informa-
tycznych systemów marketingowych dostępnych przez In-
ternet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta 
dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych w imieniu osób trzecich.

(210) 511948 (220) 2020 03 29
(731) WÓJCIK PIOTR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) WPRIX
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 512382 (220) 2020 04 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG OKRĘTOWYCH 

PRODMOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODMOREX

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.05.01, 01.05.12, 18.03.17
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ściera-
jące, ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny do gładze-
nia do obróbki metali, maszyny do obróbki metali, maszyny 
do obróbki skrawaniem metali, urządzenia do czyszczenia 
powierzchni strumieniem ścierniwa, 40 antykorozyjna ob-
róbka części metalowych, obróbka strumieniowo - ścierna.

(210) 512383 (220) 2020 04 07
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKEMIE Feel the spirit!

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 03.13.24, 05.05.20
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze 
balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze maści, 
lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pie-
lęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chustecz-
ki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medyczne-

go, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, chusteczki 
antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, 
mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, anty-
bakteryjne płyny do rąk i twarzy, antybakteryjne żele na ba-
zie alkoholu do odkażania skóry, substancje antybakteryjne 
do celów medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia 
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne: higieniczne 
środki nawilżające, środki dezynfekcyjne do celów higienicz-
nych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezyn-
fekującymi do celów higienicznych.

(210) 512384 (220) 2020 04 07
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Feel the spirit!

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.15, 26.04.09
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze 
balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze maści, 
lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pie-
lęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chustecz-
ki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medyczne-
go, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, chusteczki 
antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, 
mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, anty-
bakteryjne płyny do rąk i twarzy, antybakteryjne żele na ba-
zie alkoholu do odkażania skóry, substancje antybakteryjne 
do celów medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia 
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne: higieniczne 
środki nawilżające, środki dezynfekcyjne do celów higienicz-
nych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezyn-
fekującymi do celów higienicznych.

(210) 512385 (220) 2020 04 07
(731) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKEMIE Feel the spirit!

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.15, 05.03.13, 03.13.24
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, 
oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, 
szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze 
balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki, lecznicze maści, 
lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny do pie-
lęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów, 
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lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chustecz-
ki higieniczne, preparaty higieniczne do użytku medyczne-
go, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, chusteczki 
antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, 
mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, anty-
bakteryjne płyny do rąk i twarzy, antybakteryjne żele na ba-
zie alkoholu do odkażania skóry, substancje antybakteryjne 
do celów medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej 
i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia 
skóry, suplementy diety, produkty higieniczne: higieniczne 
środki nawilżające, środki dezynfekcyjne do celów higienicz-
nych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezyn-
fekującymi do celów higienicznych.

(210) 512708 (220) 2020 07 09
(731) STOWARZYSZENIE WARSZAWSKA GRUPA  

LUKA & MARO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stowarzyszenie Warszawska Grupa Luka & Maro

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 
02.09.23, 16.03.01

(510), (511) 41 fotoreportaże, fotografia portretowa.

(210) 512931 (220) 2020 07 07
(731) PACKAGING FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANITI

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, środki bak-
teriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych.

(210) 513128 (220) 2020 05 06
(731) BRATEK MARCIN, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) Dizzart
(510), (511) 35 usługi sprzedaży (i pośrednictwa sprzedaży) 
detalicznej oraz hurtowej w związku z dziełami sztuki, czy-
li sprzedaż: obrazów malarskich we wszystkich technikach 
malarskich, grafik wykonywanych w technice grafiki warszta-
towej, grafik wykonywanych w technice grafiki cyfrowej, fo-
tografii cyfrowych, fotografii analogowych oraz tradycyjnych, 

powiększeń i odbitek fotograficznych, wydruków fotograficz-
nych, negatywów cyfrowych, negatywów analogowych, pla-
katów, rzeźb, instalacji artystycznych, artykułów ozdobnych 
i dekoracyjnych, artystycznego rękodzieła, biżuterii i ozdób 
ręcznie wykonywanych, promowanie dzieł sztuki innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, 41 usługi ga-
lerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy tele-
komunikacyjnych, usługi galerii sztuki świadczone tradycyjnie, 
w miejscu galerii sztuki.

(210) 513211 (220) 2020 05 06
(731) RECANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RCN RECANET S.A.

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty mleczne, jogurty, mięso, wędliny, 
ryby, owoce morza, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzo-
ne owoce, warzywa i grzyby, sery, 30 ciasta, słodycze, sosy, 
35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, te-
lemarketing, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i usług, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 39 dostawa żyw-
ności, dostawa pizzy, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostarczanie przesyłek z żywnością, do-
starczanie gotowych posiłków.

(210) 513470 (220) 2020 06 15
(731) IMBIR I RYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Imbir i Ryż
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekoro-
wanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygo-
towywania posiłków, kafeterie [bufety], obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, usługi 
barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji specja-
lizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji 
washoku, usługi restauracyjne, wynajem budynków przeno-
śnych, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 513473 (220) 2020 06 15
(731) IMBIR I RYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Wok Walk
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekoro-
wanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygo-
towywania posiłków, kafeterie [bufety], obsługa gastrono-
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miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, usługi 
barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji specja-
lizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji 
washoku, usługi restauracyjne, wynajem budynków przeno-
śnych, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 513546 (220) 2020 05 13
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ostrów Wielkopolski

(540) (znak słowny)
(540) ERLA VIREX
(510), (511) 1 chemiczne substancje do analiz laboratoryj-
nych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
chemiczne środki czyszczące do kominów, detergenty sto-
sowane w procesach produkcyjnych, gliceryna do celów 
przemysłowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, mydła [metaliczne] do celów przemysłowych, 
preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, 
aceton, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje 
do skór, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i grun-
towania, konserwanty do stosowania w przemyśle farma-
ceutycznym, nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, 
nawozy, nawozy azotowe, odczynniki chemiczne inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, olej przekła-
dniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysło-
wego garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, oleje 
przekładniowe, olejowe spoiwa [kity, lepiki], płyn przeciw 
zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny 
do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny 
do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamul-
cowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, po-
chłaniacze gazów [substancje aktywne], powłoki chemicz-
ne do soczewek okulistycznych, preparaty bakteriologiczne 
do octowania, preparaty bakteriologiczne inne niż do użyt-
ku medycznego i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne 
inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, prepa-
raty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne 
do celów naukowych inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do impregnacji wo-
doodpornej skór, preparaty chemiczne do kondensacji, pre-
paraty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne 
do matowienia emalii, preparaty chemiczne do upłynniania 
skrobi [środki do odklejania], preparaty chemiczne do wy-
twarzania farb, preparaty chemiczne do wytwarzania pig-
mentu, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom 
u roślin zbożowych, preparaty chemiczne do zapobiegania 
pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu 
plam na tkaninach, preparaty chemiczne ułatwiające stapia-
nie metali, preparaty chemiczne zabezpieczające przed 
śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagno-
styczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, preparaty do klarowania, preparaty do klejenia, prepa-
raty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], prepa-
raty do konserwacji gumy, preparaty do konserwacji płytek 
[z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do obróbki wykończe-
niowej stali, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty 
do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, 
preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszcza-
nia stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 
do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla, 
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do usuwa-
nia kamienia kotłowego, preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego inne niż do użytku domowego, preparaty 
do utwardzania metali, preparaty do wulkanizacji, preparaty 

do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysło-
wych, preparaty do wyprawiania skór, preparaty do wypra-
wiania skór, oprócz olejów, preparaty enzymatyczne dla 
przemysłu spożywczego, preparaty enzymatyczne do ce-
lów przemysłowych, preparaty filtracyjne do przemysłu na-
pojowego, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, prepa-
raty klejące do bandaży chirurgicznych, preparaty konser-
wujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty odwadniające do celów przemysłowych, prepara-
ty ognioodporne, preparaty poprawiające kondycję gleby, 
preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysło-
wych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, preparaty 
z mikroelementów dla roślin, preparaty z węgla pochodze-
nia zwierzęcego, preparaty zabezpieczające przed wilgocią 
stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty za-
pobiegające matowieniu soczewek, preparaty zapobiegają-
ce powstawaniu oczek w pończochach, preparaty zapobie-
gające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapo-
biegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, prepara-
ty zwilżające do użytku w barwieniu, preparaty zwilżające 
do użytku w przemyśle włókienniczym, preparaty zwilżają-
ce do użytku w wybielaniu, produkty chemiczne do oży-
wiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty che-
miczne stosowane w fotografii, produkty do zmętniania 
emalii, produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż 
do celów przemysłowych, przeciwutleniacze do użytku 
w produkcji, przeciwutleniacze do użytku w produkcji far-
maceutyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji ko-
smetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji suple-
mentów żywnościowych, przyspieszacze wulkanizacji, roz-
puszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu 
się piany w akumulatorach, saletra, składniki chemiczne 
do uzdatniania wody, skrobia do celów przemysłowych, 
skrobia ziemniaczana do użytku przemysłowego, soda 
amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów 
przemysłowych, sole [nawozy], sole [preparaty chemiczne], 
sole amoniakalne, sole do barwienia metali, sole do celów 
przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali 
alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów przemysło-
wych, sole metali ziem rzadkich, sól do konserwowania inna 
niż do żywności, substancje chemiczne do konserwowania 
żywności, substancje chemiczne do napowietrzania beto-
nu, substancje garbujące, substancje powierzchniowo czyn-
ne, substancje żrące do celów przemysłowych, superfosfaty 
[nawozy], szkło wodne, szpachlówka do karoserii samocho-
dowe, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpa-
sożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki 
chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicy-
dów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środ-
ki chemiczne do bielenia tłuszczów, środki chemiczne 
do fermentacji wina, środki chemiczne do impregnacji ma-
teriałów tekstylnych, środki chemiczne do matowienia szkła, 
środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne 
do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne do renowa-
cji skóry, środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym 
właściwości wodoodporne, środki chemiczne stosowane 
do zapobiegania kondensacji, środki chłodzące do silników 
pojazdów, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb 
i olejów, środki do konserwacji kwiatów, środki do konser-
wacji piwa, środki do matowienia, środki do ochrony nasion, 
środki do oddzielania tłuszczów, środki dyspergujące olej, 
środki klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym, 
środki korozyjne, środki owadobójcze (dodatki chemiczne 
do -), środki zmiękczające do celów przemysłowych, środki 
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zmiękczające wodę, utleniacze [dodatki chemiczne do pali-
wa silnikowego], utrwalacze [fotografia], utwardzające sub-
stancje do wapienia, witaminy dla przemysłu spożywczego, 
witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy 
do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku 
w produkcji suplementów żywnościowych, woda destylo-
wana, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wo-
dorowinian potasowy dla przemysłu spożywczego, wodo-
rowinian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian 
potasowy do celów przemysłowych, 3 aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, antypoślizgowe płyny do pod-
łóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy do celów 
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, detergenty 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ko-
smetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetycz-
ne, lakier do włosów, mydła, mydło dezodoryzujące, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, preparaty antystatyczne do celów domo-
wych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku do-
mowego, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowe-
go, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do demakijażu, preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do udrażniania rur, prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodar-
stwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, szampony, ściereczki nasączane de-
tergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów go-
spodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg 
i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], woda 
perfumowana, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako deter-
gent, antyperspiranty [przybory toaletowe], barwniki do ce-
lów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do per-
fum kwiatowych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty 
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], dez-
odoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z pa-
tyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, 
farby do włosów, kleje do celów kosmetycznych, kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymoco-
wywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do pra-
nia, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki 
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do rzęs, kreda 
czyszcząca, kreda malarska, krem do butów, kremy do pole-
rowania, lakiery (środki do usuwania -), lakiery do paznokci, 
maski kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła do ożywia-
nia koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło 
do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje 
czyszczące, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat 
odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do perfum i zapachów, olejki eteryczne z drzewa cedrowe-
go, olejki toaletowe, pałeczki zapachowe, papier do polero-
wania, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty 
do skór, płyny do przemywania pochwy do higieny intym-
nej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, podłogi (wosk do -), 
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół 
wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce 
do czyszczenia i odkurzania, preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty 
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 

preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania 
liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty 
do odbarwiania, preparaty do pielęgnacji paznokci, prepa-
raty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do pra-
nia chemicznego, preparaty do prostowania włosów, prepa-
raty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wywabia-
nia plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty od-
świeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągają-
ce do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, prepara-
ty wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania od-
dechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe 
mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza (preparaty do usuwa-
nia -), roztwory do szorowania, róż polerski, saszetki zapa-
chowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda 
wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
sole wybielające, suche szampony, szampony dla zwierząt 
[nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwie-
rząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], 
środki do namaczania prania, środki odświeżające powie-
trze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiają-
ce suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stoso-
wane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i na-
dające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece 
do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, 
wazelina kosmetyczna, węgliki metali [materiały ścierne], 
woda kolońska, woda lawendowa, woda utleniona do ce-
lów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, 
wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk 
krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do ce-
lów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, 
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do ma-
sażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zę-
bów, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybak-
teryjne środki do mycia rąk, antyseptyki, apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażenie, balsamiczne preparaty do celów 
medycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do ce-
lów medycznych, gliceryna do celów medycznych, insekty-
cydy, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze szampony dla zwierząt domowych, mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odczyn-
niki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do ce-
lów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farma-
ceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty do odświeżania powie-
trza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do oczyszcza-
nia powietrza, środki odkażające, środki przeciw roztoczom, 
octany do celów farmaceutycznych, kwasy do celów farma-
ceutycznych, leki pomocnicze [wspierające] do celów me-
dycznych, środki algobójcze, preparaty zawierające aloes 
do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów farma-
ceutycznych, aminokwasy do celów medycznych, amino-
kwasy do celów weterynaryjnych, środki przeciwbólowe, 
środki do mycia zwierząt [insektycydy], preparaty przeciw 
moczeniu się, tabletki przeciwutleniające, preparaty prze-
ciwpasożytnicze, antyseptyki, preparaty bakteryjne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakterio-
logiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamy 
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do użytku medycznego, balsamiczne preparaty do celów 
medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, sole do kąpieli 
do celów medycznych, soda oczyszczona do celów farma-
ceutycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, 
biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biolo-
giczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne 
hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty bi-
zmutowe do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych, olejek 
kamforowy do celów medycznych, konopie indyjskie do ce-
lów medycznych, kapsułki na lekarstwa, karbolineum [śro-
dek przeciwpasożytniczy], środki do mycia bydła [insektycy-
dy], substancje żrące do celów farmaceutycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty che-
miczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczne do zwal-
czania filoksery, preparaty chemiczne do usuwania śnieci 
zbożowej, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, 
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, płyny 
do przemywania oczu, preparaty czyszczące do szkieł kon-
taktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, wywary 
do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, odświeża-
cze do ubrań i tkanin, dezodoranty inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, preparaty do niszczenia grzybów powodujących 
próchnienie drewna, preparaty do zwalczania myszy, prepa-
raty do niszczenia szkodników, preparaty diagnostyczne, 
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, środki 
odkażające, środki do mycia psów [insektycydy], preparaty 
do irygacji do celów medycznych, preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów 
weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych, enzymy 
do celów weterynaryjnych, estry do celów farmaceutycz-
nych, etery do celów farmaceutycznych, enzymy do celów 
farmaceutycznych, środki bakteriobójcze, glukoza do celów 
medycznych, gliceryna do celów medycznych, środki od-
straszające owady, owadobójcze szampony dla zwierząt, 
owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, insektycydy, 
jujuba lecznicza, preparaty do tępienia larw, płyny do celów 
farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, żele 
do masażu do celów medycznych, lecznicze płyny po gole-
niu, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze suche 
szampony, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze 
płyny do włosów, szampony lecznicze, lecznicze szampony 
dla zwierząt domowych, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze pasty do zębów, alkohol leczniczy, napoje stoso-
wane w lecznictwie, preparaty lecznicze na porost włosów, 
apteczki przenośne z wyposażeniem, papier przeciwmolo-
wy, preparaty przeciw molom, maści do celów farmaceu-
tycznych, wazelina do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty 
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycz-
nych, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, 
pomady do celów medycznych, trutki na szczury, środki 
lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki lecznicze przeciw 
poceniu się, środki odstraszające insekty dla psów, tampony, 
podpaski higieniczne, woda morska do kąpieli leczniczych, 
intymne preparaty nawilżające, żele do stymulacji seksual-
nej, środki przeciwrobacze, środki do tępienia szkodników, 
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe.

(210) 513764 (220) 2020 05 21
(731) WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA, Palmiry
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) WITTCHEN Kiermasz

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, organizery podróżne przy-
stosowane do bagażu, plecaki, podróżne torby na ubranie, 
torby, torby plażowe, torebki, torby turystyczne, walizki, 
walizki z kółkami, zestawy podróżne jako wyroby skórzane, 
35 agencje reklamowe, badania dotyczące działalności go-
spodarczej, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, marketing ukierun-
kowany, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, produkcja filmów reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyj-
na, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi marketingowe.

(210) 513769 (220) 2020 05 21
(731) SIDELA S.A., MONTEVIDEO, UY
(540) (znak słowny)
(540) POXIPOL W życiu zaczyna się kleić
(510), (511) 1 surowe żywice sztuczne, preparaty kleją-
ce (kleje) dla przemysłu, kity i inne materiały wypełniające 
w postaci pasty, 16 materiały wiążące do artykułów piśmien-
niczych lub do użytku domowego, preparaty klejące (kleje) 
do materiałów piśmienniczych lub do użytku domowego, 
materiały dla artystów.

(210) 513898 (220) 2020 05 25
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fresco

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 29 drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki, 
jaja, konfitury, konserwy, mięso i wyroby mięsne, mleczne 
produkty, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, 
owoce gotowane, owoce konserwowane, pikle, ryby, sosy 
do sałatek, suszone owoce, warzywa gotowane, warzywa 
konserwowane, warzywa suszone, 30 artykuły spożywcze 
ze zbóż, chleb, ciastka, cukier, drożdże, herbata, kakao, kawa, 
lody, lód do chłodzenia, mąka, miód, musztarda, ocet, pre-
paraty zbożowe, proszek do pieczenia, przyprawy, ryż, sago, 
słodycze nielecznicze, sosy, sól, substytuty kawy i herbaty, 
syrop z melasy do celów kulinarnych, tapioka, wyroby cukier-
nicze, wyroby piekarnicze, 31 kwiaty, nasiona, nieprzetwo-
rzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzone ziemniaki, pasza 
dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
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cze i leśne, produkty rolne nieprzetworzone, rośliny, świeże 
owoce, ziarna naturalne, ziarna jako nasiona, ziarna naturalne, 
żywe zwierzęta.

(210) 513956 (220) 2020 05 26
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta PROSTO Z SERCA FAJNA POLEWA 

pomarańczowa NOWOŚĆ GOTOWA BEZ 
TŁUSZCZÓW UTWARDZONYCH IDEALNE DODATKI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.15, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.18, 08.01.19, 08.01.22, 25.01.19

(510), (511) 30 dekoracje cukiernicze do ciast, lukier, mie-
szanki do lukrowania, nielecznicze wyroby cukiernicze, pole-
wy cukiernicze, polewy do lodów, preparaty z glukozy do ce-
lów spożywczych produkty spożywcze z cukru do przyrzą-
dzania deserów, słodkie dekoracje do ciast, smakowe wyroby 
cukiernicze na bazie cukru, wyroby cukiernicze, wyroby pie-
karnicze.

(210) 514092 (220) 2016 10 20
(731) SIDONIO CATHERINE, Tamaris, La Seyne Sur Mer, FR
(540) (znak słowny)
(540) GABRIELLE
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe, szlafroki, sukienki, tuni-
ki, swetry rozpinane, legginsy, szaliki, paski, tutu [spódniczki 
baletowe], spodnie, T-shirty i bluzy sportowe, nakrycia gło-
wy z wyłączeniem fezów, kornetów zakonnic lub czapek dla 
szefów kuchni, obuwie, buty za kostkę, buty, kapcie, japonki 
i klapki, bluzy, czapki z daszkiem, czapki, kombinezony, szor-
ty, rajstopy, spódnice, kostiumy kąpielowe, bielizna damska, 
żadne z wyżej wymienionych nie ujmują kryzy (odzież).

(210) 514094 (220) 2020 05 29
(731) GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANNABIS ANIMALS

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, suplemen-
ty diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, pasza leczni-
cza dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla 
zwierząt domowych.

(210) 514096 (220) 2020 05 29
(731) GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mysłowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANNABIS ANIMALS

(531) 05.03.11, 27.05.01, 26.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, suplemen-
ty diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, pasza leczni-
cza dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla 
zwierząt domowych.

(210) 514120 (220) 2020 05 29
(731) 7 FIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICEPS.PL

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 26.03.23, 26.11.01
(510), (511) 5 białkowe preparaty do celów medycznych, 
artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycz-
nych, chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do celów 
medycznych, leki pomocnicze, leki w płynie, mazidła, mle-
ko białkowe, preparaty witaminowe do celów medycznych, 
suplementy dietetyczne do celów medycznych, 25 odzież, 
odzież sportowa, obuwie sportowe, 28 rowery treningowe 
stacjonarne, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrzą-
dy gimnastyczne, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, 
hantle, przyrządy stosowane w kulturystyce, nakolanniki, 
nagolenniki, ochraniacze ciała, 35 sprzedaż białkowych pre-
paratów do celów medycznych, artykułów żywnościowych 
na bazie białka do celów medycznych, chemicznych prepa-
ratów do celów farmaceutycznych, preparatów chemiczno-
-farmaceutycznych, dietetycznej żywności przystosowanej 
do celów medycznych, dietetycznych napojów przystoso-
wane do celów medycznych, dietetycznych substancji przy-
stosowanych do celów medycznych, enzymów do celów 
medycznych, preparatów farmaceutycznych, leków pomoc-
niczych, leków w płynie, mazideł, mleka białkowego, prepa-
ratów witaminowych do celów medycznych, suplementów 
dietetycznych do celów medycznych, odzieży, odzieży 
sportowej, obuwia sportowego, rowerów treningowych 
stacjonarnych, przyrządów do ćwiczeń fizycznych, przyrzą-
dów gimnastycznych, przyrządów mechanicznych do gim-
nastyki, hantli, przyrządów stosowanych w kulturystyce, 



Nr  ZT37/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 15

nakolanników, nagolenników, ochraniaczy ciała, 44 masaż, 
porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, 
opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 514174 (220) 2020 06 01
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP intense

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, 
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użyt-
ku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty 
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete-
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, prepara-
ty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty 
lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne 
do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakte-
riobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, 
produkty biotechnologiczne do użytku medycznego, pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty prze-
ciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma-
ceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
preparaty weterynaryjne, produkty chemiczne do celów 
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów 
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, 
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosme-
tyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry 
opatrunkowe, implanty chirurgiczne składające się z żywych 
tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, prepara-
ty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku me-
dycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycz-
nych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, 
gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry 
samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry tera-
peutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpyla-
cze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy 
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory ban-
daży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów anty-
septycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, 
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, implanty chirur-
giczne składające się ze sztucznych materiałów, bransolety 
do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, 
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhala-
tory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, 
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do bute-
lek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory 
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów 
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmie-
nia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii, 
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do apliko-
wania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski pod-

trzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże 
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki 
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i le-
karzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecię-
ce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki 
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki 
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopo-
chwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia 
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki an-
tykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, ma-
teriały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 514205 (220) 2020 06 02
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Ketchupik Kielecki PYSZNY, ŁAGODNY 

KETCHUP :) BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH

(531) 05.09.17, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.18, 26.01.02, 26.01.16, 24.09.05

(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy przyprawowe, sosy 
przyprawowe na bazie pomidorów, ketchupy, ketchupy 
smakowe, ketchupy dla dzieci.

(210) 514206 (220) 2020 06 02
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Ketchup Extra Kielecki ŁAGODNY BEZ 

SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH

(531) 05.09.17, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.16, 24.09.05, 
26.01.04, 26.01.15, 05.03.11

(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy przyprawowe, sosy 
przyprawowe na bazie pomidorów, ketchupy, ketchupy 
smakowe.
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(210) 514207 (220) 2020 06 02
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE Ketchup Kielecki a’la MEKSYKAŃSKI BEZ 

SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH OSTRY

(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 26.01.04, 
26.01.15, 05.03.11, 05.09.21, 09.07.17

(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy na bazie pomidorów, 
sosy przyprawowe, sosy pikantne, ketchup, ketchupy smakowe.

(210) 514255 (220) 2020 06 02
(731) HOUSE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uPacjenta

(531) 29.01.99, 27.05.01, 24.13.25
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 514271 (220) 2020 06 02
(731) AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice
(540) (znak słowny)
(540) SANTA MONICA SKINCARE
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, preparaty 
kosmetyczne do opalania, preparaty kosmetyczne przyśpie-
szające opalanie, preparaty kosmetyczne wyrównujące opa-
leniznę, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne.

(210) 514460 (220) 2020 06 07
(731) NARKIEWICZ MARTA GATO LASHES, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mystic Lashes

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 02.09.04
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucz-
nych rzęs, kosmetyki do rzęs, rzęsy, 8 pęsety do sztucznych 
rzęs, separatory do rzęs, 41 prowadzenie warsztatów [szko-

lenia], szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie pielę-
gnacji urody, 44 usługi pielęgnacji urody, w szczególności 
w zakresie rzęs.

(210) 514529 (220) 2020 06 09
(731) ŻABICKI DAWID, KOBYLIŃSKI MARCIN ZOOPAKA 

SPÓŁKA CYWILNA, Żary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zoopaka

(531) 29.01.12, 03.01.06, 03.01.08, 03.07.21, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.15, 26.04.16, 27.05.01

(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej, 
usługi sprzedaży on-line i usługi sprzedaży za pośrednictwem 
strony internetowej: artykułów dla zwierząt, kosmetyków dla 
zwierząt, pokarmu, napojów i odżywek dla zwierząt, prepa-
ratów do pielęgnacji zwierząt, przyborów higienicznych dla 
zwierząt, zabawek dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej, 
usługi sprzedaży on-line i usługi sprzedaży za pośrednic-
twem strony internetowej w zakresie następujących towa-
rów: woreczki na odchody zwierząt domowych, elektronicz-
ne obroże dla zwierząt domowych, buty dla psów, getry dla 
zwierząt, gryzaki ze skóry surowej dla psów, kagańce, koce 
dla zwierząt, kokardy dla zwierząt domowych, maski przeciw 
muchom dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt, obroże, obro-
że dla zwierząt, obroże dla kotów, obroże dla psów, obroże 
dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych 
zawierające informacje medyczne, ochraniacze dla psów 
przeciw zaznaczaniu terenu, smycze dla zwierząt, smycze 
dla zwierząt domowych, smycze dla psów, skórzane smycze, 
odzież dla psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt do-
mowych, okrycia dla psów, przykrycia i okrycia dla zwierząt, 
szelki dla zwierząt domowych, szelki dla psa, szelki dla kota, 
ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, wędzidła dla 
zwierząt, domki do zabawy dla zwierząt domowych, budy, 
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt 
domowych, budy dla zwierząt domowych, klatki i skrzynki 
dla zwierząt domowych, niemetalowe kosze do spania dla 
zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej, usługi 
sprzedaży on-line i usługi sprzedaży za pośrednictwem stro-
ny internetowej w zakresie następujących towarów: nieme-
talowe kosze do przewożenia zwierząt domowych, maty dla 
zwierząt domowych, nadmuchiwane posłania dla zwierząt 
domowych, niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, 
opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt domowych, 
podkładki treningowe dla szczeniąt, poduszki dla zwierząt 
domowych, pokrowce na siedzenia dla zwierząt domowych, 
pojemniki na woreczki na odchody z woreczkami na odcho-
dy, posłania dla zwierząt domowych, przenośne posłania dla 
zwierząt domowych, skrzynki lęgowe dla zwierząt domo-
wych, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla 
zwierząt, transportery dla zwierząt w formie pudeł, akwaria, 
czerpaki do karmy dla psów, elektroniczne dozowniki pokar-
mu dla zwierząt domowych, elektryczne szczotki do pielę-
gnacji zwierząt domowych, filtry do stosowania w kuwetach 
dla kotów, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, 
gumowe szczoteczki dla zwierząt, karmniki dla ptaków, 
karmniki dla ptaków w postaci pojemników, karmniki dla pta-
ków w postaci pojemniczków, karmniki do karmienia ptaków 
trzymanych w klatkach, klatki dla ptaków domowych, klatki 
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dla zwierząt domowych, klatki druciane na zwierzęta do-
mowe, kuwety dla kotów, kuwety dla zwierząt domowych, 
łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, mi-
ski dla zwierząt domowych, miski do picia dla zwierząt do-
mowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, 
miski stalowe antypoślizgowe dla zwierząt domowych, 
naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, naczynia dla 
zwierząt, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych 
w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, 
obrączki dla ptaków, podajniki karmy dla zwierząt urucha-
miane przez zwierzęta, usługi sprzedaży detalicznej, usłu-
gi sprzedaży on-line i usługi sprzedaży za pośrednictwem 
strony internetowej w zakresie następujących towarów: 
podajniki karmy dla małych zwierząt, podwójne miski dla 
zwierząt domowych, podwójne miski dla psów, podwójne 
miski dla kotów, pojemniki na pokarmy i napoje dla zwie-
rząt domowych, pojemniki na karmę dla ptaków, pojemniki 
na nieczystości dla zwierząt domowych, pojemniki na żyw-
ność dla zwierząt domowych, pojemniki do utrzymywania 
czystości, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania 
żywności dla zwierząt domowych, pojemniki stosowane 
w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy 
dla zwierząt domowych, plastikowe pojemniki do dozo-
wania napojów dla zwierząt domowych, rękawice do pie-
lęgnacji sierści zwierząt domowych, słoiki na przekąski dla 
zwierząt domowych, samoczyszczące szczotki do czesania 
zwierząt, szczotki dla zwierząt, szczotki do czesania zwie-
rząt, szczotki do zębów dla zwierząt, szczoteczki do zębów 
dla zwierząt domowych, szufelki do sprzątania odchodów 
zwierząt domowych, tace z tworzyw sztucznych do użyt-
ku jako kuwety dla kotów, uruchamiane przez zwierzęta 
dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, wanienki dla 
ptaków, żerdzie dla ptaków trzymanych w klatkach, gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 
sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla 
psów, zabawki dla kotów, zabawki dla ptaków, tunele dla 
kotów, zabawki dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla 
zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, arty-
kuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spo-
żywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, ciastka 
dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne kości 
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla 
zwierząt, karmy dla zwierząt domowych, karma dla ryb, kar-
ma dla ptaków, karmy dla psów, karmy dla kotów, kości dla 
psów, lizawka (sól do lizania dla zwierząt), materiały na pod-
ściółkę dla zwierząt, mączka dla zwierząt, mielone produkty 
spożywcze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, 
mleko w proszku dla szczeniąt, mleko w proszku dla kociąt, 
mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, napoje dla 
zwierząt, papier do użytku jako podściółka dla zwierząt, 
papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt do-
mowych, papier pokryty piaskiem do użytku w klatkach dla 
zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], 
papier żwirowy do klatek dla ptaków, piasek do kuwet dla 
kotów, przysmaki dla psów [jadalne], podściółka dla zwie-
rząt domowych, pokarm dla chomików, pokarm dla pta-
ków, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, 
pokarm dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub 
konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla ko-
tów, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze 
dla zwierząt, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie 
mleka, przysmaki dla kotów [jadalne], ściółka dla zwierząt, 
żwirek dla kotów, środki odżywcze [karma] dla ryb, wyściół-
ka ścierna do kuwety dla kota, żywność dla ryb akwario-
wych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych.
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(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
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lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-

nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
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ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.
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(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 

do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
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we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-

maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 514535 (220) 2020 06 05
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowny)
(540) Miositogyn
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
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do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 

antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
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wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.
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(540) (znak słowny)
(540) Pelamox
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiran-
ty, emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyki, kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatolo-
giczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nieleczni-
cze], kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy 
i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecz-
nicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, 
mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasą-
czone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku 

osobistego], nasączone chusteczki do użytku kosmetyczne-
go, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nieleczni-
cze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, 
nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nieleczni-
cze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty 
ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpie-
li, nielecznicze spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki 
do mycia zębów, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny 
do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do ką-
pieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty aromatera-
peutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do dema-
kijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pie-
lęgnacji zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty 
do włosów, preparaty higieniczne w postaci środków toale-
towych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpot-
ne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli, 
środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki per-
fumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki 
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetycz-
na, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele 
do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczni-
czy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne żele 
na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne prepa-
raty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, 
antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, arty-
kuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowa-
ne], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywno-
ści, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekar-
stwa], ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, far-
maceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farma-
ceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne sło-
dycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia 
do celów medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środ-
ki nawilżające, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty 
nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farma-
ceutycznych, kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy 
do użytku dermatologicznego, kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy 
lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa 
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroor-
ganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, leczni-
cze balsamy, lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kre-
my do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze napoje mi-
neralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla nie-
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mowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płu-
kania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia skóry, 
lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze prepa-
raty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecz-
nicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do wło-
sów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze płyny na wysyp-
kę pieluszkową, lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze kremy do skóry, 
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry do ciała, 
lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki 
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał 
opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunko-
we, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne pre-
paraty spożywcze do celów medycznych, mineralne suple-
menty diety, mineralne suplementy odżywcze, mleko 
w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musują-
ce tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła i de-
tergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napo-
je dla niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje 
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napo-
je ziołowe do użytku leczniczego, napary lecznicze, nasą-
czane chusteczki antyseptyczne, nasączone płatki leczni-
cze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki za-
wierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, 
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkaża-
jący preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, od-
żywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrun-
kowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opa-
trunki do ran, pastylki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy 
dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluszki 
dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do ce-
lów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, 
preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne 
niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, prepara-
ty dermatologiczne, preparaty dietetyczne i odżywcze, pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, prepa-
raty i substancje mineralne do celów medycznych, prepara-
ty medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mine-
ralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla 
ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe 
i mineralne, preparaty wzbogacające organizm w niezbęd-
ne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śla-
dowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów 
medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste 
kapsułki na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kon-
taktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji 
zatok i nosa, roztwory oczyszczające do użytku medyczne-
go, słodziki dietetyczne do celów medycznych, sole do ce-
lów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mi-
neralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne, 
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aero-
zolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye 
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla ko-
biet, środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, 
środki do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające 

do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami 
farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje 
chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla 
niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mine-
ralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy 
ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki 
witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], 
tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze 
preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, 
wazelina do celów medycznych, wata do celów farmaceu-
tycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku 
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata 
aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wil-
gotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farma-
ceutycznym, witaminy i preparaty witaminowe, witaminy 
prenatalne, wkładki higieniczne, wkładki do stanika dla kar-
miących matek, woda utleniona do celów medycznych, 
woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne 
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki 
do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi 
z roślin leczniczych, wyroby chemiczne do celów farmaceu-
tycznych, wywary do celów farmaceutycznych, żele anty-
bakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele 
do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku 
osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe su-
plementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet me-
dycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, 10 aplika-
tory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, 
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia 
i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, butelecz-
ki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki 
do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kro-
plomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowy-
wania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki 
na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice 
medyczne, łyżki do podawania leków, maski higieniczne 
do celów medycznych, maski medyczne, maski na twarz 
do użytku medycznego, maski ochronne na nos do użytku 
medycznego, maski ochronne na twarz do użytku medycz-
nego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, ma-
ski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne 
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku 
medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki 
na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego 
przy podawaniu lekarstw z pojemników, rękawiczki ochron-
ne do celów medycznych, smoczki, spraye [aerozole] do ce-
lów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do za-
strzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry do pomia-
ru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu, za-
kraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawa-
nia lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek 
do karmienia, zawieszki do smoczków.

(210) 514537 (220) 2020 06 05
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice



24 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2020

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACOLKA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 

dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
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raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 

maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
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gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 

jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
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maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.
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(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, bal-
samy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do ce-
lów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające 
do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla 
niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, 
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, kostki mydła 
do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], 
kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy 
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmety-
ki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy ko-
smetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmety-
ki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosme-
tyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki do oczyszczania 
[nielecznicze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze 
preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nie-
lecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty 
toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nie-

lecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze prepara-
ty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze 
sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy ustnej, nieleczni-
cze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny do oczyszcza-
nia skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze 
płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, 
preparaty do depilacji i golenia, preparaty aromaterapeutycz-
ne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosme-
tyki], preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoru-
jących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, prepa-
raty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów, 
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, pre-
paraty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty 
fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaleto-
we, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki 
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, 
szampony, talki do ciała, toniki do skóry, waciki do celów ko-
smetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, za-
sypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła 
do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki do my-
cia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, 
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty 
do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, 
wyposażone, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], balsamy do użytku medycznego, bandaże 
elastyczne [opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, 
chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, 
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna 
żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki 
do żywności, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki od-
żywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], 
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, far-
maceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżają-
ce, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pa-
stylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecz-
nicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty do pie-
lęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze 
preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do przemywa-
nia oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po go-
leniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze ma-
ści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry gło-
wy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, 
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lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele 
do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, maści anty-
septyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, ma-
teriały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, 
mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, mi-
neralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, 
musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, na-
poje dla niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje 
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, napary lecznicze, nasączane 
chusteczki antyseptyczne, nasączone płatki lecznicze, nasą-
czone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające 
preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceuty-
ki do stosowania jako suplementy diety, odkażający preparat 
do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okła-
dy, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, pieluchy jednorazowe, pieluszki dla niemowląt, pie-
luszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycz-
nych, podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty anty-
septyczne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], prepa-
raty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologicz-
ne, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceu-
tyczne, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, 
preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutycz-
ne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty i substancje 
mineralne do celów medycznych, preparaty medyczne, pre-
paraty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów me-
dycznych, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty hi-
gieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suple-
mentów diety, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, pre-
paraty ziołowe do celów medycznych, probiotyki (suple-
menty), produkty dietetyczne do celów medycznych, pro-
dukty żywnościowe dla niemowląt, puste kapsułki na środki 
farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory 
do sterylizacji, roztwory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory 
oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne 
do celów medycznych, sole do celów medycznych, słodycze 
do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, 
spraye antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye 
lecznicze, spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, środki do higieny 
intymnej dla kobiet, środki do płukania nosa, środki do uwal-
niania leków, środki do sterylizacji, środki odkażające, środki 
odkażające do użytku domowego, strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne 
dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mine-
ralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy 
ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki 
witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłusz-
cze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze prepa-

raty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne, waze-
lina do celów medycznych, wata do celów farmaceutycz-
nych, wata do celów medycznych, waciki do użytku me-
dycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata 
aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgot-
ne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceu-
tycznym, witaminy i preparaty witaminowe, witaminy prena-
talne, wkładki higieniczne, wkładki do stanika dla karmiących 
matek, woda utleniona do celów medycznych, woda źródla-
na do celów medycznych, wody mineralne do celów me-
dycznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów me-
dycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczni-
czych, wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wy-
wary do celów farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele 
do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku der-
matologicznego, żele nawilżające do użytku osobistego, żel-
ki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność 
dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla 
niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antyseptycz-
nych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigułek, 
aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], aplika-
tory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, banda-
że elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], ban-
daże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów me-
dycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla 
dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, 
butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmie-
nia niemowląt, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, laktatory, 
lateksowe rękawice medyczne, łyżki do podawania leków, 
maski higieniczne do celów medycznych, maski medyczne, 
maski na twarz do użytku medycznego, maski ochronne 
na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz 
do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku 
medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłon-
ki laktacyjne do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz 
do użytku medycznego, pojemniki do aplikowania leków, 
pojemniki na butelki do karmienia, pompki do użytku me-
dycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, smoczki, spraye 
[aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów me-
dycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termo-
metry do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakrapla-
cze do oczu, zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia 
do butelek do karmienia, zawieszki do smoczków.
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do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
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czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 

kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2020

w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 

medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 514544 (220) 2020 06 04
(731) Coswell S.p.A., Via P. Gobetti 4, Funo di Argelato, IT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUMILIO

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty wybielające i inne substancje 
do użytku w praniu, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
środki do polerowania, substancje do szorowania, prepara-
ty ścierne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki 
do polerowania, detergenty do użytku domowego, my-
dła do użytku domowego, mydła do pielęgnacji ciała, żele 
oczyszczające, płyny do przemywania pochwy do higieny 
intymnej lub dezodoryzacji, ściereczki nasączane detergen-
tami, do czyszczenia, olejki eteryczne, esencje eteryczne,  
5  mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, żele antybak-
teryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, antybak-
teryjne środki do mycia, detergenty do celów medycznych, 
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, antybakteryjne 
żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, środki odkażające 
do przyrządów i aparatury medycznej, odkażający preparat 
do mycia rąk, preparaty do dezynfekcji rąk, środki do dezyn-
fekcji basenów, środki odkażające do użytku domowego, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, chusteczki odkażające, 
materiały pochłaniające zapachy, preparaty do odświeżania 
powietrza, balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
11 elektryczne dozowniki odświeżaczy powietrza.

(210) 514547 (220) 2020 06 08
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pedicetamol

(531) 26.01.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
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do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-

nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
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fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 514566 (220) 2020 06 09
(731) RATUJMY TRÓJKĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Radio Nowy Świat
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [pe-
riodyki], czcionki drukarskie, materiały drukowane, plakaty 
reklamowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe 
szyldy papierowe, szyldy z papieru lub z tektury lub z kar-
tonu, 38 agencje informacyjne, komunikacja radiowa, trans-
misja programów radiowych, usługi informacyjne, agencje 
prasowe, emisja radiowa, przesyłanie danych przy pomocy 
światłowodów, przesyłanie danych przy pomocy termina-
li komputerowych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie 
wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, radiofonia, 
usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyj-
nych, usługi przekazywania głosu i obrazu, obsługa przeka-
zu fonicznego, prowadzenie transmisji radiowych poprzez 
Internet, zbieranie i przekazywanie wiadomości i informacji, 
transmitowanie dźwięku i obrazu, usługi w zakresie obsługi 
satelitarnej dotyczącej transmisji dźwięku lub obrazu, roz-
powszechnianie programów radiowych, 41 organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wido-
wisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywko-
we, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Interne-
cie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobra-
nia, usługi reporterskie, zapewnianie rankingów użytkowni-
ków w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, usługi związane z montażem programów radiowych, 
organizowanie rozrywki internetowej i radiowej, rejestrowa-
nie na taśmach wideo,wydawanie audiobooków.

(210) 514611 (220) 2020 06 09
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOL baby

(531) 01.15.15, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
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czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 

kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 



34 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2020

w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 

medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 514613 (220) 2020 06 10
(731) KONBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERIVA S Panel

(531) 07.15.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, nadproża niemetalowe, budowlane płyty 
niemetalowe, belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, belki stropowe niemetalowe.

(210) 514647 (220) 2020 06 11
(731) HUMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) humanet

(531) 25.07.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do bada-
nia kompetencji pracowników, platformy oprogramowania 
komputerowego do badania kompetencji pracowników, 
aplikacje mobilne do badania kompetencji pracowników, 
oprogramowanie do badania kompetencji pracowników 
do przetwarzania w chmurze.

(210) 514664 (220) 2020 06 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.01, 26.02.07, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
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kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-

dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
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środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 514665 (220) 2020 06 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plusssz

(531) 01.15.01, 25.12.25, 26.02.07, 26.01.08, 26.01.16, 26.01.18, 
26.04.09, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
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do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-

we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
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maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 514666 (220) 2020 06 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plusssz

(531) 01.15.01, 25.12.25, 26.02.07, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 

do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
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cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 

żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-

trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
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dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-

mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 514669 (220) 2020 06 10
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dropi Ce

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2020

gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 

jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
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maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 514670 (220) 2020 06 10
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(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy inne niż do celów medycznych, bal-
samy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do ce-
lów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające 
do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla 
niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, 
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, kostki mydła 
do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], 
kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy 
do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmety-
ki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy ko-
smetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmety-
ki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, mleczka kosme-
tyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki do oczyszczania 
[nielecznicze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze 
preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nie-
lecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty 
toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nie-

lecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze prepara-
ty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze 
sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy ustnej, nieleczni-
cze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny do oczyszcza-
nia skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze 
płyny do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, 
preparaty do depilacji i golenia, preparaty aromaterapeutycz-
ne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosme-
tyki], preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoru-
jących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, prepa-
raty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów, 
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, pre-
paraty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty 
fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaleto-
we, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki 
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, 
szampony, talki do ciała, toniki do skóry, waciki do celów ko-
smetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, za-
sypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła 
do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki do my-
cia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, 
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty 
do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, 
wyposażone, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], balsamy do użytku medycznego, bandaże 
elastyczne [opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, 
chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, 
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna 
żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki 
do żywności, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki od-
żywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], 
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, far-
maceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżają-
ce, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze pa-
stylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecz-
nicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty do pie-
lęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze 
preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do przemywa-
nia oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po go-
leniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze ma-
ści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skóry gło-
wy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla niemowląt, 
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lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecznicze żele 
do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, maści anty-
septyczne, materiał opatrunkowy do celów medycznych, ma-
teriały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, 
mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, mi-
neralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
mleko w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, 
musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, na-
poje dla niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje 
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, napary lecznicze, nasączane 
chusteczki antyseptyczne, nasączone płatki lecznicze, nasą-
czone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające pre-
paraty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, odkażający preparat 
do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, okła-
dy, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, pieluchy jednorazowe, pieluszki dla niemowląt, pielusz-
ki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, 
podpaski, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptycz-
ne, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne, prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higie-
niczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty 
i substancje lecznicze, preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty mul-
tiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, 
preparaty nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla 
kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
preparaty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użytku 
domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceu-
tycznymi do celów medycznych, substancje chłonne do hi-
gieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, sub-
stytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, 
tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk leczni-
czy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycz-
nych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 

wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność 
dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofili-
zowana przystosowana do celów medycznych, żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplika-
tory do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia 
i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki 
do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termome-
try lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów me-
dycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane 
puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 514682 (220) 2020 06 12
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASZTELAŃSKI
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(531) 05.13.01, 05.05.02, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.13, 24.05.25
(510), (511) 30 mąka, mąka pszenna, mąka żytnia, mąka gor-
czycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, po-
trawy na bazie mąki, makarony, spaghetti, makaron pełno-
ziarnisty, makaron razowy, żywność na bazie mąki, produkty 
na bazie mąki, pizze, tortille, pierożki ravioli, mrożone wyroby 
mączne, preparaty zbożowe, płatki zbożowe suszone, płatki 
owsiane, musli, przekąski ze zbóż, płatki kukurydziane, kasze 
spożywcze, ryż, ciastka ryżowe, przekąski z ryżu.

(210) 514684 (220) 2020 06 12
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA FRUTA

(531) 01.15.21, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, 
wody źródlane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na ba-
zie wody, bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane 
i niegazowane, lemoniady, soki owocowe, soki warzywne, 
napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzyw-
ne, napoje z soków owocowych, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, 
syropy, syropy owocowe, esencje, koncentraty i inne pre-
paraty do przygotowywania napojów, ekstrakty owocowe 
bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, napoje 
izotoniczne.

(210) 514688 (220) 2020 06 12
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKRZAT

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody 
i desery lodowe, konfekcja lodowa, lody na patyku, rolady 
lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, 
lody w proszku.

(210) 514694 (220) 2020 06 13
(731) DĄBROWSKA SANDRA LETS MAKEUP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LET’S MAKE-UP
(510), (511) 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 
44 usługi w zakresie makijażu, usługi farbowania brwi, usługi 
kształtowania brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi nitkowania 
brwi, usługi manicure i pedicure.

(210) 514720 (220) 2020 06 15
(731) COMPANÍA INDUSTRIAL DE TABACOS  

MONTE-PAZ S.A., Montevideo, UY
(540) (znak słowny)
(540) MADISON
(510), (511) 34 papierosy i cygara, tytoń, artykuły dla pala-
czy, zapałki, zapalniczki.

(210) 514827 (220) 2020 06 17
(731) CHMIELOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIASTECZKO SIEWIERZ JEZIORNA

(531) 26.03.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.13, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nierucho-
mości, doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie 
inwestycji w nieruchomości, zapewnienie finansowania roz-
budowy nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, biura po-
średnictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomo-
ściami, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, 
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, usługi 
inwestowania w nieruchomości komercyjne, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi w zakresie inwe-
stowania w nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, biuro wynajmu 
mieszkań, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, 
sprzedaż nieruchomości, sprzedaż mieszkań, 37 wznoszenie 
obszarów mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budownictwo mieszkaniowe, 41 zapewnia-
nie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, 42 plano-
wanie budowy nieruchomości, planowanie i projektowa-
nie osiedli mieszkaniowych, usługi w zakresie planowania 
osiedli mieszkaniowych, projektowanie architektoniczne, 
zarządzanie projektami architektonicznymi, projektowanie 
architektoniczne w zakresie planowania miasta, planowanie 
związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych 
w obrębie miast, projektowanie urbanistyczne, badania do-
tyczące planowania urbanistycznego, usługi doradcze zwią-
zane z urbanistyką, usługi doradcze w zakresie urbanistyki, 
usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, bada-
nia w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki.

(210) 514828 (220) 2020 06 17
(731) ANIMAL NUTRACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opalenica
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(540) (znak słowny)
(540) XANFLEX
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, ja-
dalne przysmaki dla zwierząt domowych, karma dla kotów, 
karma dla psów, karma dla zwierząt domowych, mieszanka 
paszowa dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, pre-
paraty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, 
preparaty spożywcze dla zwierząt, przysmaki dla psów [ja-
dalne], spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wzbo-
gacane substancje odżywcze dla zwierząt.

(210) 514843 (220) 2020 06 17
(731) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) JASMIN
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny i mydła do kąpieli, środki 
depilujące, w tym woski depilujące, dezodoranty do ciała, 
esencje eteryczne, perfumy, wody toaletowe, kremy, żele 
do pielęgnacji skóry i włosów, lotiony, maseczki, mleczka 
kosmetyczne, środki do ondulacji i układania włosów, środki 
do czyszczenia i pielęgnacji zębów, szminki, pomadki do ust, 
ołówki do brwi i konturowania ust, pudry, szampony, lakie-
ry do paznokci, pałeczki kosmetyczne, waciki kosmetycz-
ne, artykuły chemii gospodarczej: płyny do mycia naczyń, 
preparaty do czyszczenia, wybielania, odtłuszczania, środ-
ki do prania, środki do krochmalenia, środki zmiękczające 
do tkanin, wywabiacze plam, pasty do skór, mebli, podłóg, 
mydła, mydła do higieny intymnej, mydła przeciwpotowe, 
5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy 
diety, herbaty, herbaty owocowe, herbaty lecznicze, napoje, 
żywność dla niemowląt, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, płyny do higieny intymnej dezodoranty inne 
niż do użytku osobistego, produkty toaletowe, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, wkładki higieniczne, 
podpaski higieniczne, środki tamujące krwawienie, wkładki 
ochronne do majtek stosowane jako artykuły higieniczne, 
opaski higieniczne, płyny do płukania ust do celów leczni-
czych, tampony menstruacyjne, taśmy do podpasek, plastry 
samoprzylepne, dezynfekcyjne środki do celów higienicz-
nych, dezynfekcyjne środki do toalet chemicznych, środki 
przeciw szkodnikom, 35 usługi w zakresie marketingu, dys-
trybucji, reklamy, promocji oraz informacji handlowej, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i informacji biz-
nesowych, organizowanie wystaw handlowych i reklamo-
wych, organizowanie konkursów promocyjnych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja firm zagranicznych i krajo-
wych w zakresie sprzedaży ich wyrobów, usługi sprzedaży 
różnych towarów: kosmetyki, płyny i mydła do kąpieli, środ-
ki depilujące, w tym woski depilujące, dezodoranty do ciała, 
esencje eteryczne, perfumy, wody toaletowe, kremy, żele 
do pielęgnacji skóry i włosów, lotony, maseczki, mleczka 
kosmetyczne, środki do ondulacji i układania włosów, środ-
ki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, szminki, pomadki 
do ust, ołówki do brwi i konturowania ust, pudry, szampony, 
lakiery do paznokci, pałeczki kosmetyczne, waciki kosme-
tyczne, artykuły przemysłowe-baterie zwykłe i alkaliczne, 
golarki-maszynki do golenia, wkłady uzupełniające do ma-
szynek, żyletki, pilniki do paznokci, cążki, nożyczki, artyku-
ły higieniczne-chusteczki higieniczne, podpaski i wkładki, 
wata, papiery toaletowe, pampersy dla dorosłych, podkła-
dy higieniczne, chusteczki higieniczne nasączone płynami 
farmaceutycznymi, menstruacyjne majtki, menstruacyjne 

opaski, menstruacyjne podpaski, menstruacyjne tampo-
ny, artykuły chemii gospodarczej-płyny do mycia naczyń, 
preparaty do czyszczenia, wybielania, odtłuszczania, środki 
do prania, pasty do skór, mebli, podłóg, artykuły kuchenne-
-ręczniki kuchenne, folie aluminiowe, papiery śniadaniowe, 
dezodoranty inne niż do użytku osobistego, opakowania 
z papieru, papier, karton, papier pakunkowy, torby papiero-
we, pudła, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, ręcz-
niki papierowe, chusteczki papierowe, przybory kuchenne 
i gospodarstwa domowego, pojemniki, grzebienie i gąbki, 
pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe 
i ceramiczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
suplementy diety, herbaty, herbaty owocowe, herbaty lecz-
nicze, napoje, żywność dla niemowląt, 44 salony piękności, 
usługi kosmetyczne, usługi wizażu.

(210) 514868 (220) 2020 06 18
(731) YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) YES ODKRYWAJ SWÓJ BLASK
(510), (511) 9 biżuteria przekazująca dane, urządzenia tele-
komunikacyjne w postaci biżuterii, zegarki inteligentne, filmy 
wideo, inteligentne pierścionki, bransoletki inteligentne, cy-
frowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia 
na ciele lub w ubraniach, aplikacje do pobrania, filmy do po-
brania, publikacje elektroniczne, do pobrania, pliki multime-
dialne do pobrania, nagrania wideo do pobrania, fotografie 
cyfrowe do pobrania, publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, nagrania wideo, nagrania multimedialne, karty 
kodowane, 14 wyroby jubilerskie, kamienie jubilerskie, ka-
mienie szlachetne, kamienie półszlachetne, kasety do pre-
zentacji wyrobów jubilerskich, biżuteria, biżuteria szlachetna, 
biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria sztucz-
na, biżuteria osobista, imitacja biżuterii, ozdoby [biżuteria], 
broszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], 
zawieszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne, biżuteria ze szkła 
sztrasowego [sztuczna biżuteria], kasetki na biżuterię, szka-
tułki na biżuterię, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
akcesoria do biżuterii, biżuteria na ciało, ozdoby z biżuterii 
sztucznej, pudełka na biżuterię [dopasowane], klamry ze sre-
bra [biżuteria], oprawy będące częścią biżuterii, biżuteria 
z kości słoniowej, biżuteria platerowana metalami szlachet-
nymi, zwijane etui na biżuterię, akcesoria do wyrobu biżute-
rii, strasy do wytwarzania biżuterii, kasetki skórzane na biżu-
terię, woreczki na biżuterię dopasowane, sztuczna biżuteria 
na ciało, siatka z metali szlachetnych [biżuteria], nici z metali 
szlachetnych [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżu-
teria], biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, części i ak-
cesoria do biżuterii, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdo-
by], ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, krucyfiksy z metali 
szlachetnych, inne niż biżuteria, firmowe nagrody za osią-
gnięcia w postaci biżuterii, półfabrykaty z kamieni szlachet-
nych przeznaczone do produkcji biżuterii, półwyroby z me-
tali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, 
sztabki metali szlachetnych, stopy metali szlachetnych, in-
sygnia z metali szlachetnych, odznaki z metali szlachetnych, 
figurki z metali szlachetnych, rzeźby z metali szlachetnych, 
zegarki z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, 
popiersia z metali szlachetnych, Statuetki z metali szlachet-
nych, medale wykonane z metali szlachetnych, trofea wyko-
nane z metali szlachetnych, osobiste ozdoby z metali szla-
chetnych, medaliony wykonane z metali szlachetnych, trofea 
powlekane stopami metali szlachetnych, tarcze pamiątko-
we z metali szlachetnych, płytki identyfikacyjne z metali 
szlachetnych, ozdoby ścienne z metali szlachetnych, dzieła 
sztuki z metali szlachetnych, tabliczki nagrobne z metali szla-
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chetnych, pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, etui 
z metali szlachetnych na zegarki, szkatułki na zegary z metali 
szlachetnych, breloczki do kluczy z metali szlachetnych, kół-
ka na klucze z metali szlachetnych, modele w skali [bibeloty] 
z metali szlachetnych, modele zwierząt [bibeloty] wykonane 
z metali szlachetnych, odznaki wpinane w klapę z metali szla-
chetnych, stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachet-
nych, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony 
religijne, dekoracje ścienne 3D wykonane z metali szlachet-
nych, szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, zegarki 
wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, ozdo-
by świąteczne [figurki] z metali szlachetnych, inne niż ozdo-
by choinkowe, zegary i zegarki, 16 publikacje reklamowe, 
plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, publikacje promocyj-
ne, publikacje drukowane, ilustrowane albumy, reprodukcje 
fotograficzne, fotografie, karty upominkowe, papierowe kar-
ty lojalnościowe, reprodukcje graficzne, materiały piśmien-
ne, materiały do pakowania z papieru, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pakowa-
nia, 35 usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, produkcja filmów 
reklamowych, publikacja treści reklamowych, produkcja re-
klam, dystrybucja tekstów reklamowych, przygotowywanie 
publikacji reklamowych, promocja sprzedaży, opracowywa-
nie kampanii promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, pokazy towarów do celów promocyjnych, 
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, pomoc w zarządzaniu w zakresie pro-
mocji działalności gospodarczej, organizowanie wystaw 
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizo-
wanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyj-
nych programów motywacyjnych, produkcja promocyjnych 
kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, 
kampanie marketingowe, informacja marketingowa, doradz-
two reklamowe i marketingowe, informacja handlowa.

(210) 514891 (220) 2020 06 18
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK PHARMA OCU HYGIENE

(531) 02.09.04, 19.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako ko-
smetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosme-
tycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, 
kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toale-
towe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy 
nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, 

kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosme-
tyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki 
przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, 
środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki 
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, 
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów 
leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów far-
maceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skó-
ry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne sto-
sowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku 
medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty anty-
bakteryjne.

(210) 514892 (220) 2020 06 18
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mistLove

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako ko-
smetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosme-
tycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, 
kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toale-
towe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy 
nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, 
kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosme-
tyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki 
przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, 
środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki 
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, 
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów 
leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów far-
maceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skó-
ry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne sto-
sowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku 
medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty anty-
bakteryjne.

(210) 514893 (220) 2020 06 18
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) ROSE FOR SKIN RÓŻANE OGRODY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako ko-
smetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosme-
tycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, 
kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toale-
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towe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy 
nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, 
kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosme-
tyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki 
przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, 
środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki 
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, 
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów 
leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów far-
maceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skó-
ry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne sto-
sowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku 
medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty anty-
bakteryjne.

(210) 514895 (220) 2020 06 18
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) różane ogrody ROSE for skin

(531) 05.05.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako ko-
smetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosme-
tycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, 
kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toale-
towe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy 
nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, 
kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosme-
tyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki 
przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, 
środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki 
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, 
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów 
leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów far-
maceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skó-
ry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne sto-
sowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku 
medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty anty-
bakteryjne.

(210) 514897 (220) 2020 06 18
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) BALERINA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 

mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedo-
skonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, 
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, 
wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki 
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermo-
kosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutriko-
smetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie 
osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciw-
grzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 514898 (220) 2020 06 18
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) peellove

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedo-
skonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, 
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, 
wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki 
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermo-
kosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutriko-
smetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie 
osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciw-
grzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 514900 (220) 2020 06 18
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) #INREALLIFE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
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tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedo-
skonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, 
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, 
wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki 
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermo-
kosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutriko-
smetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie 
osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciw-
grzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 514901 (220) 2020 06 18
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) PEELLOVE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedo-
skonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki 
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, 
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, 
wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych!, kosmetyki 
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermo-
kosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutriko-
smetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie 
osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciw-
grzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(210) 514920 (220) 2020 06 19
(731) ZYDROŃ AGNIESZKA, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IR Imperium relacji

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 publikacja i redagowanie książek, udostęp-
nianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja 
czasopism, usługi publikacji, publikacja gazet elektronicz-
nych online, multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, publikacja wyników badań klinicznych, udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie publikacji 
online [nie do pobrania], usługi w zakresie publikacji książek, 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobie-
ralnych], usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czaso-
pism, publikacja książek i czasopism elektronicznych online 
(nie do pobrania), publikowanie elektroniczne, publikowanie 
książek, publikowanie czasopism, publikowanie tekstów, pu-
blikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie dro-
gą elektroniczną, publikowanie czasopism internetowych, 
usługi w zakresie publikowania online, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie tekstów edukacyjnych, publiko-
wanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie 
książek i recenzji, usługi konsultacyjne związane z publiko-
waniem tekstów pisanych, produkowanie filmów, montaż 
filmów, udostępnianie filmów nie do pobrania, prezentacja 
filmów w celach instruktażowych, prezentacja filmów, udo-
stępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą 
Internetu, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, nauczanie i szkolenia, szkole-
nia w zakresie technik komunikacyjnych, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
seminaria edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, zapewnianie seminariów szkolenio-
wych online, 44 usługi psychologów, badania psychologicz-
ne, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, 
poradnictwo psychologiczne, opieka psychologiczna, usługi 
diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie testów psy-
chologicznych, przygotowywanie profili psychologicznych, 
poradnictwo psychologiczne dla personelu, udzielanie in-
formacji z zakresu psychologii, usługi w zakresie psychologii 
pracy, usługi w zakresie oceny psychologicznej, przeprowa-
dzanie ocen i badań psychologicznych, badanie osobowości 
do celów psychologicznych, usługi w zakresie psychologii 
dla osób indywidualnych i grup.

(210) 514926 (220) 2020 06 19
(731) DERKOWSKI BŁAŻEJ BD KONCEPT, Chełmża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLONKILL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 3 środki czyszczące, żrące środki czyszczące.

(210) 514927 (220) 2020 06 19
(731) DERKOWSKI BŁAŻEJ BD KONCEPT, Chełmża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLONPRO
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 3 środki czyszczące, żrące środki czyszczące.

(210) 514928 (220) 2020 06 19
(731) DERKOWSKI BŁAŻEJ BD KONCEPT, Chełmża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIANATECH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 3 środki czyszczące, żrące środki czyszczące.

(210) 514929 (220) 2020 06 19
(731) DERKOWSKI BŁAŻEJ BD KONCEPT, Chełmża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIANAX SYSTEM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 środki czyszczące, żrące środki czyszczące.

(210) 514970 (220) 2020 06 19
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żelove NAWILŻENIE MOISTURIZING PEONY WATER 

BOMB 2 IN 1

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako ko-
smetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosme-
tycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, 
kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toale-
towe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, 
nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, 
kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosme-
tyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki 
przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, 
środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki 
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, 
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów 
leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów far-
maceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skó-
ry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne sto-

sowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku 
medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty anty-
bakteryjne.

(210) 514971 (220) 2020 06 19
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN for skin

(531) 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraye nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako ko-
smetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosme-
tycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, 
kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do ma-
kijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toale-
towe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, 
szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, 
nielecznicze, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, 
kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosme-
tyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki 
przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, 
środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki 
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, 
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów 
leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów far-
maceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki 
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skó-
ry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne sto-
sowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku 
medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty anty-
bakteryjne.

(210) 515010 (220) 2020 06 22
(731) WINCENCIAK CEZARY, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEKTAR WIEDZY

(531) 05.07.02, 06.19.09, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.16, 
27.05.01

(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzeda-
ży wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, opracowywanie katalogów, spisów w celu pu-
blikacji w Internecie, organizacja i prowadzenie prezentacji 
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produktów, organizowanie i współudział w targach, wysta-
wach i pokazach, pokazy towarów i usług za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, prezentacje towarów i usług, pro-
dukcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań 
audiowizualnych, promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, promocja sprzedaży świadczonych usług, 
reklama i marketing, reklama i promocja sprzedaży dotyczą-
ce towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośred-
nictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama 
korespondencyjna, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, rekla-
ma w czasopismach, broszurach i gazetach, reklamy online, 
reklamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa 
następujących towarów: broszury, broszury z programem, 
częściowo drukowane formularze, druki, drukowane notatki 
z seminariów, drukowane programy zajęć, formularze [blan-
kiety, druki], kwestionariusze drukowane, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, periodyki, podręczniki instruktażowe, 
podręczniki instruktażowe do celów nauczania, publikacje 
drukowane, publikacje edukacyjne, wystawianie rachunków, 
41 kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, organizacja szko-
leń, organizacja webinariów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie wykładów, organizowanie programów szko-
leniowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, prowa-
dzenie zajęć, publikacja broszur, publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publi-
kacja materiałów edukacyjnych, publikowanie druków w for-
mie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów 
edukacyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, seminaria, 
seminaria edukacyjne, szkolenia edukacyjne, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, 
usługi w zakresie publikowania online, usługi edycji nagrań 
audio i wideo, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi 
w zakresie nagrań audio i wideo, wydawanie audiobooków, 
zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów 
instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, za-
pewnianie kursów szkoleniowych online, 44 doradztwo 
rolnicze, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, 
doradztwo w zakresie rolnictwa, udzielanie informacji na te-
mat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, usługi do-
radcze dotyczące rolnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów 
rolniczych i ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze w zakresie upraw 
rolniczych, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi infor-
macyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnic-
twie, usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi infor-
macyjne w zakresie rolnictwa, usługi rolnicze, usługi rolni-
cze, ogrodnicze i leśne, usługi rolnicze w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, usługi w zakresie rolnictwa, usługi 
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, 
usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
zwalczanie szkodników w rolnictwie.

(210) 515050 (220) 2020 06 23
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sol Mexicano

(531) 01.03.17, 09.07.17, 27.05.01, 29.01.15, 20.05.21
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy, burgery, ekstrakty mię-
sne, przetworzone produkty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, 
ryby, owoce morza, pasty rybne, przetworzone owoce, wa-
rzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
warzywa w puszkach, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, sałatki gotowe, marynowane papryczki 
jalapeno, oliwki konserwowe, gotowe dania z mięsa, prze-
kąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski 
na bazie orzechów, dipy, chipsy ziemniaczane, przekąski 
na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, desery owoco-
we, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, 
produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, chipsy kukurydziane, 
chipsy tortilla, chipsy taco, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, syropy i me-
lasa, sosy [przyprawy], pikantne sosy, czatnej i pasty, gotowe 
sosy, przekąski z produktów zbożowych, czekolada, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, chleb, wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, dania na bazie ryżu, ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, tortille, 32 napoje owocowe, wody, soki, 
aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, 
preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo 
i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi.

(210) 515051 (220) 2020 06 23
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOOT

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 28 zabawki elektroniczne, drony [zabawki], za-
bawki mechaniczne, zabawki modułowe, modele [zabaw-
ki], zabawki zdalnie sterowane, wieloczęściowe zabawki 
konstrukcyjne, klocki do budowy [zabawki], zestawy modeli 
do składania [zabawki], modele samochodów w zmniejszo-
nej skali [zabawki], samochody do zabawy, pistolety zabaw-
kowe, samoloty do zabawy sterowane radiowo, kolejki - za-
bawki, helikoptery zabawki sterowane radiowo.

(210) 515056 (220) 2020 07 14
(731) GTV OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozimek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GTV BUS

(531) 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 39 transport, usługi przewozu, usługi wynaj-
mu związane z transportem i magazynowaniem, transport 
pasażerski, logistyka transportu, organizowanie transportu, 
transport drogowy, organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, orga-
nizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich po-
przez aplikację online.

(210) 515084 (220) 2020 06 24
(731) BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be BIO Home

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 artykuły chemii gospodarczej, proszki, płyny, 
żele i tabletki do prania, środki do płukania i zmiękczania tka-
nin, środki wybielające do prania i inne substancje stosowane 
w praniu, barwniki do użytku domowego, środki do mycia, 
czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki anty-
poślizgowe do podłóg, preparaty antystatyczne do celów do-
mowych, detergenty, odkamieniacze i preparaty do usuwa-
nia kamienia kotłowego oraz podobnych osadów do użytku 
domowego, preparaty do krochmalenia, preparaty do odbar-
wiania, preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia 
protez, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do udrożniania 
rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane prepa-
ratami do czyszczenia, środki odświeżające powietrze [zapa-
chowe], środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
preparaty do czyszczenia tapet, terpentyna do odtłuszczania, 
wywabiacze plam, środki do czyszczenia i konserwacji obu-
wia, środki do czyszczenia i konserwacji podłóg i mebli, środki 
do czyszczenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych 
urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, saszetki zapacho-
we do bielizny, drewno zapachowe, kadzidełka, potpourri, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
obejmujących: artykuły chemii gospodarczej, proszki, płyny, 
żele i tabletki do prania, środki do płukania i zmiękczania tka-
nin, środki wybielające do prania i inne substancje stosowane 
w praniu, barwniki do użytku domowego, środki do mycia, 
czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki anty-
poślizgowe do podłóg, preparaty antystatyczne do celów do-
mowych, detergenty, odkamieniacze i preparaty do usuwa-
nia kamienia kotłowego oraz podobnych osadów do użytku 
domowego, preparaty do krochmalenia, preparaty do odbar-
wiania, preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia 
protez, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do udrożniania 
rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane prepa-
ratami do czyszczenia, środki odświeżające powietrze [zapa-

chowe], środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
preparaty do czyszczenia tapet, terpentyna do odtłuszczania, 
wywabiacze plam, środki do czyszczenia i konserwacji obu-
wia, środki do czyszczenia i konserwacji podłóg i mebli, środki 
do czyszczenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych 
urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, saszetki zapacho-
we do bielizny, drewno zapachowe, kadzidełka, potpourri, 
kosmetyki i zestawy kosmetyczne, świece, świece zapacho-
we, pościel, ręczniki, ścierki, obrusy i serwetki, koce i narzuty, 
poduszki, firany, zasłony, żaluzje, dywany, wykładziny i chod-
niki, przybory do manicure i pedicure, akcesoria kosmetycz-
ne, sztućce, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, materiały reklamowe na nośnikach, multimedialne 
prezentacje reklamowe, podkładki pod myszy, sprzęt, opro-
gramowanie i akcesoria komputerowe, gry komputerowe 
i konsole do gier, nośniki danych, sprzęt fotograficzny, sprzęt 
audio-video, elektryczne i elektroniczne urządzenia gospo-
darstwa domowego, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, 
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wenty-
lacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, rowery, 
breloki reklamowe, broszki, emblematy, futerały, łańcuszki, 
medale, ozdoby z metali szlachetnych, wyroby z metali szla-
chetnych, zegarki i zegary, monety okolicznościowe, puchary, 
statuetki i odznaki okolicznościowe, biżuteria i wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne, kamienie 
naturalne i syntetyczne, figurki z metali szlachetnych, instru-
menty muzyczne, książki, albumy, afisze, drukowane mate-
riały reklamowe, kalendarze, katalogi, ulotki, banery, notesy, 
zakładki do książek, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, 
etui na identyfikatory, podkładki pod kufle, materiały z papie-
ru, folii, kartonu i tworzyw sztucznych do pakowania, serwet-
ki stołowe papierowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
papier, karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, atla-
sy, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma i periodyki, 
figurki z papieru mâché, kalkomanie, karty pocztowe, obrazy 
oprawione lub nie, mapy, materiały do modelowania, naklejki, 
obwoluty, prospekty, przybory do pisania, ręczniki papiero-
we, papier toaletowy, ryciny, stemple, sprzęt biurowy, znaczki, 
maszyny do pisania i sprzęt biurowy, torby i torebki, aktówki, 
torby i pokrowce na laptopy, plecaki, plecaki na laptopy, tor-
by sportowe, walizki, kufry, kufry i walizki o przechowywania 
kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych, parasole, parasole 
ogrodowe i plażowe, portfele i portmonetki, torby na zakupy, 
laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, okulary, okulary prze-
ciwsłoneczne, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekora-
cje z kamienia, betonu lub marmuru, statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje z drewna, korka, trzciny, wikliny, 
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, maci-
cy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw 
sztucznych, meble, lustra, ramy obrazów, wyroby z drewna, 
korka, trzciny, wikliny, meble ogrodowe, świeczniki, lampy 
i sprzęt oświetleniowy, parawany, stojaki, wieszaki, zasłony 
bambusowe i dekoracyjne, figurki z drewna, wosku lub two-
rzyw sztucznych, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne 
i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, garnki, wyroby 
szklane, porcelanowe i ceramiczne, talerzyki papierowe i jed-
norazowego użytku, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje z porcelany, terakoty lub szkła, dozowniki mydła 
i papieru toaletowego, etui na grzebienie, pędzle i szczotki, 
kosmetyczki na przybory toaletowe i kosmetyki, mydelnicz-
ki, pojemniki i torby termoizolacyjne dla żywności, namioty, 
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żywność, napoje i suplementy diety, akcesoria, sprzęt i przy-
rządy gimnastyczne i sportowe, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, gry i zabawki w sposób umożliwiający ich wygodne 
oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, stoiskach 
handlowych, targach, pokazach i wystawach, w Internecie 
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej.

(210) 515097 (220) 2020 06 24
(731) KN DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KN KNDEVELOPER MIESZKANIA I APARTAMENTY

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, ban-
kowość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, napra-
wy: wszystkie naprawy dotyczące powierzchni ścian i sufi-
tów w budynkach mieszkalnych jak również w budynkach 
użyteczności publicznej, naprawy poszyć dachowych, na-
prawy posadzek, podłóg oraz powierzchni tarasów i balko-
nów, naprawy tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych, 
naprawy hydroizolacji jak i wszystkich uszczelnień wystę-
pujących w budynkach, naprawy kostki brukowej, naprawy 
stolarki okiennej i drzwiowej, usługi instalacyjne: instalacje 
elektryczne, instalacje wod-kan, instalacje grzewcze CO, in-
stalacje klimatyzacji oraz wentylacji, instalacje alarmowe, in-
stalacje antenowe, instalacje monitoringu, 42 badania oraz 
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 515107 (220) 2020 06 24
(731) A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A4

(531) 27.05.17, 27.05.21, 27.07.17, 27.07.21
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fi-
zyczna, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szko-
lenia], organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyj-
nych lub rozrywkowych], organizowanie zawodów sporto-
wych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, prowadzenie 
zajęć fitness, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem po-
jazdów], udostępnianie filmów online nie do pobrania, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dystrybucja filmów, 42 oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania kompu-
terowego.

(210) 515135 (220) 2020 06 25
(731) GRAFIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grafiro

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowe-
go wspomagające kojarzenie projektantów z klientami oraz 
współpracę pomiędzy nimi, aplikacje mobilne umożliwiają-
ce planowanie i tworzenie pomieszczeń, oprogramowanie 
do zarządzania zawartością serwisów internetowych, opro-
gramowanie ułatwiające komunikację między projektan-
tem a zleceniodawcą, oprogramowanie do obsługi portali 
internetowych służących pozyskiwaniu klientów dla projek-
tantów, 35 pośrednictwo w sprzedaży projektów architekto-
nicznych za pomocą platformy internetowej.

(210) 515179 (220) 2020 06 25
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mBot

(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe pozwalające na przesyłanie ko-
munikatów pomiędzy użytkownikami sieci komputerowej, 
42 projektowanie, instalacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, w tym oprogramowania komputerowego 
pozwalającego na przesyłanie komunikatów pomiędzy użyt-
kownikami sieci komputerowej.

(210) 515181 (220) 2020 06 25
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przystanek mBank

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optycz-
ne, kompaktowe, dyskietki, hologramy, aparatura do prze-
twarzania informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci 
komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, banko-
maty, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyj-
ne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe 
i bankomatowe, karty inteligentne z obwodami scalonymi, 
zintegrowanymi, oprogramowanie komputerowe do obsług 
bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 
35 usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii te-
leinformatycznych i portali społecznościowych, takie jak do-
radztwo w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodar-
czej, udzielanie informacji i porad gospodarczych, prognozy 
ekonomiczne, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
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dotycząca zakładania banków i spółek prawa handlowego, 
36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe i finanso-
we przy użyciu technik technologii teleinformatycznych 
oraz mobilnych technik i technologii teleinformatycznych, 
działalność finansowa i monetarna, usługi, w tym także przy 
wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i portali 
społecznościowych, takie jak konsultacje, doradztwo infor-
macja w sprawach finansowych, pomoc w gospodarowaniu 
finansami odbiorców, usług bankowych, analizy finansowe, 
emisja oraz obsługa kart kredytowych debetowych, bonów, 
czeków podróżnych, emisja i obrót papierami wartościowy-
mi, wycena finansowa i pośrednictwo giełdowe, usługi inwe-
stycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, prowa-
dzenie rachunków bankowych, obsługa oraz przyjmowanie 
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwie-
ranie akredytyw, udzielanie kredytów oraz pożyczek, trans-
akcje finansowe i elektroniczny transfer kapitału, usługi ma-
klerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze 
i depozytowe, wymiana walut, operacje wekslowe i czeko-
we, udostępnianie skrytek sejfowych, nabywanie i zbywanie 
wierzytelności pieniężnych, rozliczenia pieniężne, udzielanie 
kredytów i pożyczek, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 
obrót wartościami dewizowymi i papierami wartościowymi, 
obsługa finansowa obrotów za granicą, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, przechowywanie 
przedmiotów i papierów wartościowych, doradztwo banko-
we i ubezpieczeniowe, działalność akwizycyjna na rzecz fun-
duszy emerytalnych, pełnienie funkcji depozytariusza fun-
duszy emerytalnych inwestycyjnych, administrowanie fun-
duszami na zlecenie organów państwowych innych osób, 
prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych 
oraz uczestników funduszy inwestycyjnych, przyjmowanie 
zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki 
uczestnictwa lub na certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych, zamiana wierzytelności na składniki majątku 
dłużnika, skup i sprzedaż wartości dewizowych, pośrednic-
two w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń 
w obrocie dewizowym, usługi deweloperskie tj. usługi zwią-
zane z inwestowaniem w budowę nieruchomości budynko-
wych: domów mieszkalnych, obiektów biurowych, handlo-
wych i przemysłowych z przeznaczeniem do sprzedaży bądź 
wynajmu oraz usług związane z zakupem nieruchomości 
i nadzorowaniem procesu inwestycyjnego od fazy projekto-
wania do zakończenia budowy, wycena majątku nierucho-
mego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, nabywanie i zbywa-
nie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierża-
wa nieruchomości.

(210) 515198 (220) 2020 06 25
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) CHESTERFIELD SELECTED HARVEST
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie 
przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cyga-
retki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń 
do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe) do innych ce-
lów, niż medyczne, snus [tytoń do stosowania doustnego], 
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy 
elektroniczne, produkty tytoniowe do podgrzewania, urzą-
dzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawiera-
jącego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające 
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, artykuły 
dla palaczy, bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, 

tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, 
urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalnicz-
ki dla palaczy, zapałki.

(210) 515260 (220) 2020 06 26
(731) BUJARSKA-CISZEK JOANNA, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) La Revolté
(510), (511) 21 porcelana, porcelana ozdobna, statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie.

(210) 515278 (220) 2020 06 26
(731) SZULC-KIDOŃ DOROTA NINE, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 9dots.pl

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, gry planszowe, gry 
towarzyskie, 41 usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 515314 (220) 2020 06 29
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) FRADERKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 515329 (220) 2020 06 29
(731) DUDOJĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REZYDENCJA MYŚLIWSKA APARTAMENTY

(531) 27.05.02, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizo-
wanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usłu-
gi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
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samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrz-
nego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi hotelowe, re-
zerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwa-
terowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, 
udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc 
noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez hotele 
i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hote-
lami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnia-
nie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie 
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi 
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie kwa-
ter, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem zakwaterowania 
na urlop, usługi w zakresie wynajmu pokojów, wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem zakwaterowa-
nia tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, 
organizowanie zakwaterowania tymczasowego, organizo-
wanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, or-
ganizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja 
pokoi, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za po-
średnictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania na rzecz 
podróżnych, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwa-
terowania tymczasowego, udostępnianie informacji o usłu-
gach tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie infor-
macji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem 
Internetu, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji za-
kwaterowania, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie 
kwater wczasowych, usługi w zakresie zakwaterowania, za-
pewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, 
organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie 
zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowa-
nia dla wczasowiczów, udostępnianie zakwaterowania tym-
czasowego dla gości, usługi agencji w zakresie rezerwacji za-
kwaterowania na wakacje, usługi w zakresie zakwaterowania 
wakacyjnego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w mieszkaniach wakacyjnych.

(210) 515330 (220) 2020 06 29
(731) DUDOJĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REZYDENCJA MYŚLIWSKA

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.02
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów 
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bi-

strach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szyb-
kiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie 
posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośred-
niego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygo-
towywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napo-
jów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, 
usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, re-
stauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie 
barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywa-
niem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi 
cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żyw-
ności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmujące-
go żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopa-
trzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, 
usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, 
organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena za-
kwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakre-
sie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne 
usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hote-
lowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online 
dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji ho-
teli świadczone za pośrednictwem Internetu, zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 
wynajmowanie pokoi, wynajmowanie kwater, tymczasowy 
wynajem pokoi, wynajem zakwaterowania na urlop, usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, wynajem pokoi jako tymcza-
sowego zakwaterowania, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, wynajem zakwaterowania tymczasowe-
go w domach i mieszkaniach wakacyjnych, organizowanie 
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie i udostęp-
nianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja pokoi, rezer-
wacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem 
Internetu, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróż-
nych, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwatero-
wania tymczasowego, udostępnianie informacji o usłu-
gach tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie infor-
macji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem 
Internetu, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji 
zakwaterowania, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakre-
sie kwater wczasowych, usługi w zakresie zakwaterowania, 
zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczaso-
wego, organizowanie zakwaterowania dla turystów, orga-
nizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie 
zakwaterowania dla wczasowiczów, udostępnianie zakwa-
terowania tymczasowego dla gości, usługi agencji w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie 
zakwaterowania wakacyjnego, zapewnianie zakwaterowa-
nia tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych.

(210) 515354 (220) 2020 06 29
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW KIEŁBASA LUBUSKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
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(210) 515355 (220) 2020 06 29
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW TYROLSKA

(531) 05.01.05, 05.03.02, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 
26.04.16

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby gar-
mażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 515363 (220) 2020 06 30
(731) OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Święcice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Omnigena

(531) 29.01.04, 27.05.01, 05.01.05, 26.01.15
(510), (511) 7 elektryczne pompy głębinowe, elektryczne 
pompy ogrodowe, elektryczne pompy wodne, elektryczne 
pompy wodne do basenów pływackich, instalacje pomp 
do cieczy, instalacje pompowe, membrany do pomp, od-
środkowe pompy wodne do celów domowych, pionowe 
pompy turbinowe, pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, 
pompy, pompy do cieczy, pompy do instalacji grzewczych, 
pompy do paliwa z licznikiem, pompy elektryczne, pompy 
elektryczne do stawów, pompy głębinowe, pompy mem-
branowe, pompy membranowe do cieczy, pompy mułowe, 
pompy obiegowe, pompy napowietrzające do zbiorników 
wodnych, pompy obrotowe, pompy śrubowe, pompy ssą-
ce, pompy tłoczące, pompy wodne, pompy wodne do na-
powietrzania stawów, pompy wodne do użytku w stawach 
ogrodowych, pompy wyporowe, pompy wysokociśnienio-
we, samozasysające odśrodkowe pompy, silnikowe pompy 
wodne, urządzenia do zaopatrywania w wodę [pompy], 
wały do pomp, wielofazowe pompy śrubowe, wirniki pomp, 
zawory do pomp, zawory sterujące do pomp, zespoły silnik-
-pompa, zespoły stacji pomp, elektroniczne układy sterowa-
nia do silników, sterowniki hydrauliczne do silników, pompy 
odśrodkowe.

(210) 515376 (220) 2020 06 30
(731) FRANK&OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FRANK&OLI

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.04.22, 24.17.25
(510), (511) 29 batony spożywcze na bazie orzechów, ba-
tony spożywcze na bazie soi, batony na bazie orzechów 
i nasion, galaretki owocowe, galaretki, przekąski z owoców, 
kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie owo-
ców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie orzechów, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mleka, przeką-
ski na bazie kokosu, przekąski na bazie suszonych owoców, 
mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców 
i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające 
się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
owoce przetworzone, suszone owoce, owoce glazurowane, 
kandyzowane owoce, warzywa suszone, orzechy suszone, 
skórki owocowe [suszone puree owocowe], orzechy jadal-
ne, orzechy łuskane, orzechy kandyzowane, orzechy prze-
tworzone, mieszanki owoców i orzechów, batoniki na bazie 
owoców i orzechów, batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami 
posiłków, 30 ciastka, ciasto na ciastka, ciastka czekoladowe, 
ciastka migdałowe, ciastka owsiane, ciastka herbaciane, kru-
che ciastka (herbatniki), mieszanki na ciastka, brownie [ciast-
ka czekoladowe], ciastka ryżowe [senbei], wyroby ciastkar-
skie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z owocami, 
wyroby ciastkarskie z makiem, ciastka zbożowe do spożycia 
przez ludzi, mąka, potrawy na bazie mąki, wyroby cukierni-
cze z mąki, słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, nieleczni-
cze wyroby cukiernicze z mąki, przekąski słone na bazie mąki, 
płatki zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, 
płatki zbożowe gotowe do spożycia, batoniki zbożowe bę-
dące zamiennikami posiłków, batoniki cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze 
z czekolady, gotowe desery [wyroby cukiernicze], mrożone 
wyroby cukiernicze na patyku, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości 
węglowodanów, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów 
medycznych), przekąski składające się głównie z wyrobów 
cukierniczych, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orze-
chów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], wyroby 
lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, solone wy-
roby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
batoniki, batony czekoladowe, batoniki muesli, batony seza-
mowe, batoniki owsiane, batoniki na bazie pszenicy, batony 
spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu, 
batony lodowe, batoniki energetyczne na bazie zbóż, cukier-
ki, batony i guma do żucia, cukierki, cukierki czekoladowe, 
słodycze [cukierki], czekolada, czekoladki, czekolada pitna, 
sztuczna czekolada, substytuty czekolady, wafle czekolado-
we, napoje czekoladowe, musy czekoladowe, herbatniki cze-
koladowe, desery czekoladowe, słodycze czekoladowe, eks-
trakty czekoladowe, sos czekoladowy, czekolada w proszku, 
produkty na bazie czekolady, czekoladowe wyroby cukierni-
cze nielecznicze, batoniki z polewą czekoladową, czekolada 
do wyrobów cukierniczych i chleba, artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], owo-
cowe galaretki [słodycze], wyroby cukiernicze zawierające 
galaretkę, przekąski wieloziarniste, przekąski wytwarzane 
z muesli, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na ba-
zie zbóż, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski sporzą-
dzone z produktów zbożowych, przekąski na bazie wafli ry-
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żowych, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski składające 
się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, pieczywo owocowe, 
chrupiące pieczywo, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe 
zawierające miód, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, zbo-
ża przetworzone, artykuły spożywcze ze zbóż, muesli składa-
jące się głównie z preparatów zbożowych, produkty żywno-
ściowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, muesli, desery z muesli, słodycze za-
wierające owoce, owoce w polewie czekoladowej, ciasta 
z bakaliami, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w po-
lewie czekoladowej, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych.

(210) 515378 (220) 2020 06 30
(731) FRANK&OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowny)
(540) FRANK & OLI
(510), (511) 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batony 
spożywcze na bazie soi, batony na bazie orzechów i nasion, 
galaretki owocowe, galaretki, przekąski z owoców, kandyzowa-
ne przekąski owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie kokosu, 
przekąski na bazie suszonych owoców, mieszanki przekąsek 
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzo-
nych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych 
owoców i przetworzonych orzechów, owoce przetworzone, 
suszone owoce, owoce glazurowane, kandyzowane owoce, 
warzywa suszone, orzechy suszone, skórki owocowe [suszone 
purée owocowe], orzechy jadalne, orzechy łuskane, orzechy 
kandyzowane, orzechy przetworzone, mieszanki owoców 
i orzechów, batoniki na bazie owoców i orzechów, bato-
ny organiczne na bazie orzechów i ziaren, batoniki na bazie 
orzechów będące zamiennikami posiłków, 30 ciastka, ciasto 
na ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka 
owsiane, ciastka herbaciane, kruche ciastka [herbatniki], mie-
szanki na ciastka, brownie [ciastka czekoladowe], ciastka ryżo-
we [senbei], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyro-
by ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, ciast-
ka zbożowe do spożycia przez ludzi, mąka, potrawy na bazie 
mąki, wyroby cukiernicze z mąki, słodycze na bazie mąki ziem-
niaczanej, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, przekąski 
słone na bazie mąki, płatki zbożowe, zbożowe artykuły śniada-
niowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony zbożo-
we i energetyczne, płatki zbożowe gotowe do spożycia, bato-
niki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batoniki cukier-
nicze, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze płynne, wyroby 
cukiernicze z czekolady, gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
mrożone wyroby cukiernicze na patyku, wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze o niskiej zawar-
tości węglowodanów, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), przekąski składające się głównie z wy-
robów cukierniczych, batoniki zawierające mieszankę ziaren, 
orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], wyroby 
lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, solone wyroby 
piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające owoce, batoniki, 
batony czekoladowe, batoniki muesli, batony sezamowe, ba-
toniki owsiane, batoniki na bazie pszenicy, batony spożywcze 
na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu, batony lodowe, 
batoniki energetyczne na bazie zbóż, cukierki, batony i guma 
do żucia, cukierki, cukierki czekoladowe, słodycze [cukierki], 
czekolada, czekoladki, czekolada pitna, sztuczna czekolada, 
substytuty czekolady, wafle czekoladowe, napoje czekolado-

we, musy czekoladowe, herbatniki czekoladowe, desery cze-
koladowe, słodycze czekoladowe, ekstrakty czekoladowe, sos 
czekoladowy, czekolada w proszku, produkty na bazie czeko-
lady, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, batoniki 
z polewą czekoladową, czekolada do wyrobów cukierniczych 
i chleba, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako 
podstawowy składnik], owocowe galaretki [słodycze], wyro-
by cukiernicze zawierające galaretkę, przekąski wieloziarniste, 
przekąski wytwarzane z muesli, przekąski z produktów zbo-
żowych, przekąski na bazie zbóż, gotowe przekąski na bazie 
zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, prze-
kąski na bazie wafli ryżowych, przekąski słone na bazie zbóż, 
przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, 
pieczywo owocowe, chrupiące pieczywo, płatki śniadaniowe 
zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawierające owo-
ce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe, 
owsianka i grysik, zboża przetworzone, artykuły spożywcze 
ze zbóż, muesli składające się głównie z preparatów zbożo-
wych, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone 
do spożycia przez ludzi, mieszanki spożywcze składające się 
z płatków zbożowych i suszonych owoców, muesli, desery 
z muesli, słodycze zawierające owoce, owoce w polewie cze-
koladowej, ciasta z bakaliami, orzechowe wyroby cukiernicze, 
orzechy w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze na ba-
zie orzechów arachidowych.

(210) 515388 (220) 2020 06 30
(731) PIETRASIK KATARZYNA ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY  

MISIE-PYSIE, Lusówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY Misie Pysie

(531) 03.01.14, 20.07.02, 03.01.24, 03.01.28, 03.01.22, 05.01.16, 
05.01.11, 05.01.08, 26.01.15, 26.01.07, 26.01.18, 26.01.20, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.

(210) 515389 (220) 2020 06 30
(731) JASZCZUK PIOTR MANMADETHECAKE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAN MADE THE CAKE 2020
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 02.01.01, 05.07.16
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski/wypieki, 
wyroby cukiernicze, czekolada i desery.

(210) 515391 (220) 2020 06 30
(731) KOZŁOWSKI MARCIN AERIAL SOLUTIONS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRONE DIVISION AERIAL SOLUTIONS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.11
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne, 41 produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne.

(210) 515416 (220) 2020 07 01
(731) WYDRYCH SZCZEPAN MS EXPERT, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MS EXPERT.PL
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe.

(210) 515440 (220) 2020 07 01
(731) KUZIEL KAROL I KURZYŃSKI PAWEŁ 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
MEDISTUFF SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MediStuff

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, fizjoterapeutyczne, usługi 
rehabilitacji domowej, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 515461 (220) 2020 07 02
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) OTIS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 

rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 515467 (220) 2020 07 02
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) OLEA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
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kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów, usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 515469 (220) 2020 07 02
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) SALIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów, usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-

czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 515471 (220) 2020 07 02
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) TALI
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów, usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
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łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 515472 (220) 2020 07 02
(731) FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA 

AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUD

(531) 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe elementy konstrukcyjne - stalo-
we konstrukcje mostowe, konstrukcje śluz, jazów i stopni 
wodnych, odlewy żeliwne, 7 urządzenia podnośnikowe 
i chwytakowe dźwignic, suwnic, żurawi, przenośniki i części 
zamienne do nich, łożyska, koła zębate, przekładnie zębate 
i elementy napędowe, urządzenia załadowcze oraz maszyny 
do produkcji płyt wiórowych, 39 usługi w zakresie transportu 
lądowego na rzecz osób trzecich, 42 usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie architektury, inżynierii, remontu, monta-
żu i modernizacji suwnic, przesuwnic i żurawi.

(210) 515473 (220) 2020 07 02
(731) FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA 

AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUD SERVICE

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe elementy konstrukcyjne - stalo-
we konstrukcje mostowe, konstrukcje śluz, jazów i stopni 
wodnych, odlewy żeliwne, 7 urządzenia podnośnikowe 
i chwytakowe dźwignic, suwnic, żurawi, przenośniki i części 
zamienne do nich, łożyska, koła zębate, przekładnie zębate 
i elementy napędowe, urządzenia załadowcze oraz maszyny 
do produkcji płyt wiórowych, 39 usługi w zakresie transportu 
lądowego na rzecz osób trzecich, 42 usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie architektury, inżynierii, remontu, monta-
żu i modernizacji suwnic, przesuwnic i żurawi.

(210) 515474 (220) 2020 07 02
(731) FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA 

AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUD TECHNOLOGIES

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe elementy konstrukcyjne - stalo-
we konstrukcje mostowe, konstrukcje śluz, jazów i stopni 
wodnych, odlewy żeliwne, 7 urządzenia podnośnikowe 
i chwytakowe dźwignic, suwnic, żurawi, przenośniki i części 
zamienne do nich, łożyska, koła zębate, przekładnie zębate 

i elementy napędowe, urządzenia załadowcze oraz maszyny 
do produkcji płyt wiórowych, 39 usługi w zakresie transportu 
lądowego na rzecz osób trzecich, 42 usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie architektury, inżynierii, remontu, monta-
żu i modernizacji suwnic, przesuwnic i żurawi.

(210) 515476 (220) 2020 07 02
(731) FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA 

AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUD FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe elementy konstrukcyjne - stalo-
we konstrukcje mostowe, konstrukcje śluz, jazów i stopni 
wodnych, odlewy żeliwne, 7 urządzenia podnośnikowe 
i chwytakowe dźwignic, suwnic, żurawi, przenośniki i części 
zamienne do nich, łożyska, koła zębate, przekładnie zębate 
i elementy napędowe, urządzenia załadowcze oraz maszyny 
do produkcji płyt wiórowych, 39 usługi w zakresie transportu 
lądowego na rzecz osób trzecich, 42 usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie architektury, inżynierii, remontu, monta-
żu i modernizacji suwnic, przesuwnic i żurawi.

(210) 515477 (220) 2020 07 02
(731) FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA 

AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUD FINANCE

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe elementy konstrukcyjne - stalo-
we konstrukcje mostowe, konstrukcje śluz, jazów i stopni 
wodnych, odlewy żeliwne, 7 urządzenia podnośnikowe 
i chwytakowe dźwignic, suwnic, żurawi, przenośniki i części 
zamienne do nich, łożyska, koła zębate, przekładnie zębate 
i elementy napędowe, urządzenia załadowcze oraz maszyny 
do produkcji płyt wiórowych, 39 usługi w zakresie transportu 
lądowego na rzecz osób trzecich, 42 usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie architektury, inżynierii, remontu, monta-
żu i modernizacji suwnic, przesuwnic i żurawi.

(210) 515481 (220) 2020 07 02
(731) PROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMET

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe 
jako szkielety ramowe dla budownictwa, konstrukcje stalo-
we, prefabrykowane konstrukcje metalowe.
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(210) 515486 (220) 2020 07 02
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

KLIMATU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ministerstwo Klimatu

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, gazety, ka-
lendarze, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
notatniki, szablony- artykuły piśmienne, teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania- zestawy, ulotki, 35 publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy 
telewizyjne, reklamy radiowe, rozpowszechnianie reklam, 
usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organi-
zowanie konkursów- edukacja lub rozrywka, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy 
rozrywkowe.

(210) 515487 (220) 2020 07 02
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

KLIMATU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ministerstwo Klimatu

(531) 25.03.15, 27.05.01
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, gazety, ka-
lendarze, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
notatniki, szablony [artykuły piśmienne], teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [zestawy], ulotki, 35 publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy 
telewizyjne, reklamy radiowe, rozpowszechnianie reklam, 
usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy 
rozrywkowe.

(210) 515510 (220) 2020 07 02
(731) MICHALSKA JOANNA PRO LABORIS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Antidotum CENTRUM POMOCY I DORADZTWA

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 porady psychologiczne, poradnictwo ży-
wieniowe, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo 
dietetyczne, poradnictwo medyczne, usługi poradnictwa 
medycznego, poradnictwo w zakresie odżywiania, porad-
nictwo psychologiczne dla personelu, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, porady medyczne dla niepełno-
sprawnych, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, 
poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo 
związane ze stresem, psychoterapia, poradnictwo związa-
ne z utratą słuchu, doradztwo psychologiczne, doradztwo 
dietetyczne, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w za-
kresie biorytmów, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie 
urody, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie żywienia, doradztwo związa-
ne z psychologią integralną, doradztwo medyczne z zakresie 
geriatrii, doradztwo w zakresie psychologicznego leczenia 
dolegliwości, medycznych, doradztwo w zakresie psycholo-
gicznego łagodzenia dolegliwości, medycznych, doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, profesjonale doradztwo 
w zakresie ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie potrzeb 
medycznych osób starszych, doradztwo w zakresie die-
ty i odżywiania, doradztwo medyczne w zakresie redukcji 
masy ciała, doradztwo świadczone za pośrednictwem In-
ternetu w dziedzinie, pielęgnacji ciała i urody, doradztwo 
medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków, 
inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób, 
niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łazienki, 
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
Internetu, udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za po-
średnictwem, Internetu, badania psychologiczne, badania 
osobowości do celów psychologicznych, domowa opieka 
pielęgniarska, doradztwo w zakresie rodzenia, informacja 
medyczna, konsultacje medyczne, konsultacje psychia-
tryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie odwykowe 
pacjentów nadużywających środki odurzające, leczenie pa-
cjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów 
uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie psy-
chologiczne, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie 
w zakresie kontroli wagi, muzykoterapia w celach fizycznych, 
psychologicznych i kognitywnych, naprapatia, opieka pielę-
gniarska, masaże, opieka psychologiczna, opieka zdrowotna 
w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie 
masaży terapeutycznych, opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwatero-
wania w domach dla rekonwalescentów, organizowanie za-
kwaterowania w domach spokojnej starości, pielęgniarstwo 
geriatryczne, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie 
rodziny, pomoc osobom w rzuceniu palenia, profesjonal-
ne doradztwo w zakresie zdrowia, przeprowadzanie ocen 
i badań psychologicznych, przygotowywanie profili psy-
chologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, 



62 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2020

psychiatria, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów 
uzależnionych od alkoholu, sporządzanie raportów doty-
czących opieki zdrowotnej, sporządzanie raportów psycho-
logicznych, terapia antynikotynowa, terapia ajurwedyjska, 
terapia mowy, terapia mowy i słuchu, terapia w zakresie rzu-
cenia palenia, udostępnianie informacji na temat karmienia 
piersią, udostępnianie informacji geriatrycznych, udostęp-
nianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowot-
nej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie 
informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udzielanie 
informacji medycznej, udzielanie informacji online zwią-
zanych z zapobieganiem chorobom, układu sercowo-na-
czyniowego i wylewom, udzielanie informacji zdrowotnej, 
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udziela-
nie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, 
usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczą-
ce zachowania ludzkiego, usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, usługi fizjoterapii, usługi informacyjne 
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, usługi opieki wyręczającej w postaci do-
mowej opieki pielęgniarskiej, usługi pielęgniarskiej pomocy 
domowej, usługi psychoterapeutyczne, usługi psychologów, 
usługi psychoterapeuty, usługi terapeutyczne, usługi terapii 
głosu i logopedycznej, usługi tymczasowej opieki zastępczej 
w postaci opieki pielęgniarskiej, usługi w zakresie leczenia 
nałogu palenia, usługi w zakresie leczenia zespołu absty-
nenckiego dla osób, uzależnionych, usługi w zakresie lecze-
nia uzależnień, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie 
oceny osobowości (usługi w zakresie zdrowia psychicznego), 
usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie 
patologii, usługi w zakresie psychologii dla osób indywi-
dualnych i grup, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi 
w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
zapewnienie leczenia psychologicznego.

(210) 515518 (220) 2020 07 02
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) -Finsla.

(531) 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 

do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
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cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno - farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 

do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 515519 (220) 2020 07 02
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sylimaryna Tabletki z Wadowic

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 

dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
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raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 

maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 515523 (220) 2020 07 02
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calcium DUO ALERGO + kwercetyna

(531) 19.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
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lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 

waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
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ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 
łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 515524 (220) 2020 07 02
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Lek

(531) 03.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiran-
ty, emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyki, kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatolo-
giczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nieleczni-
cze], kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy 
i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nie-
lecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosme-
tyczne, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła 
i żele, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, 
do użytku osobistego], nasączone chusteczki do użytku ko-
smetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 

nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty 
toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemow-
ląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nieleczni-
cze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty toa-
letowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, nielecznicze serum do skóry, nieleczni-
cze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy ustnej, nie-
lecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze płyny 
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do płukania ust, 
nielecznicze płyny do włosów, olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, opakowania uzupełniające do dozow-
ników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne kremy [ko-
smetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny 
do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji i go-
lenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty 
do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty 
do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty hi-
gieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fito-
kosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaleto-
we, spraye do ciała, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki 
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, 
szampony, talki do ciała, toniki do skóry, waciki do celów 
kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, 
zasypki do ciała [talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła 
do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki 
do mycia, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odka-
żania skóry, antyseptyczne preparaty do mycia, antysep-
tyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyki, apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, artykuły spożywcze dla 
diabetyków [specjalnie wyprodukowane], balsamy do użyt-
ku medycznego, bandaże elastyczne [opatrunki], chemicz-
ne tabletki dopochwowe, chusteczki antybakteryjne, chus-
teczki odkażające, czopki, dietetyczna żywność do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla nie-
mowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki wita-
minowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty 
i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty der-
matologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne 
substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środ-
ki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów medycznych, 
herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higie-
niczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, kapsułki 
na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kom-
presy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku derma-
tologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, 
lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, 
lecznicza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecz-
nicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecz-
nicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy 
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ustnej, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze pre-
paraty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaleto-
we, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny 
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, leczni-
cze płyny po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pielusz-
kową, lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze 
kuracje do skóry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze 
pudry dla niemowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze 
szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, 
maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał opatrunko-
wy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, me-
dyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, mineralne suplementy 
diety, mineralne suplementy odżywcze, mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki 
witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla 
niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje wita-
minizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, napary lecznicze, nasącza-
ne chusteczki antyseptyczne, nasączone płatki lecznicze, 
nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawiera-
jące preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutra-
ceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający 
preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżyw-
cze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posił-
ków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki 
do ran, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pe-
elingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy dla nie-
mowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluszki dla 
niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów 
farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne, 
preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne 
niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, prepara-
ty dermatologiczne, preparaty dietetyczne i odżywcze, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgna-
cji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i sub-
stancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, 
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, 
preparaty medyczne, preparaty multiwitaminowe, prepara-
ty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceu-
tyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wita-
minowe i mineralne, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pier-
wiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, probiotyki (suplementy), produkty dietetycz-
ne do celów medycznych, produkty żywnościowe dla nie-
mowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roztwory 
do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory 
soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptycz-
ne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye leczni-
cze, spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, 
spraye do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów me-
dycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezyn-
fekujące do użytku domowego, środki do higieny intymnej 
dla kobiet, środki do płukania nosa, środki do uwalniania 
leków, środki do sterylizacji, środki odkażające, środki odka-
żające do użytku domowego, strzykawki napełnione pre-

paratami farmaceutycznymi do celów medycznych, sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy 
diety, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplemen-
ty mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, su-
plementy ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki 
do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki przeciwu-
tleniające, tabletki witaminowe, talk leczniczy, tampony, 
toniki [lecznicze], tłuszcze do celów medycznych, terapeu-
tyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające 
artykuły higieniczne, wazelina do celów medycznych, wata 
do celów farmaceutycznych, wata do celów medycznych, 
waciki do użytku medycznego, waciki odkażające, wata an-
tyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny do użytku 
medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączo-
ne płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty witami-
nowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, wkładki 
do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów 
medycznych, woda źródlana do celów medycznych, wody 
mineralne do celów medycznych, wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół leczni-
czych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele 
nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła 
lecznicze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabety-
ków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemow-
ląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów me-
dycznych, żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory 
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do prepara-
tów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów antysep-
tycznych, artykuły do karmienia i smoczki, aplikatory pigu-
łek, aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], 
aplikatory bandaży, artykuły do opieki nad niemowlętami, 
bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniają-
ce], bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do ce-
lów medycznych, buteleczki do karmienia niemowląt, bu-
telki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania 
lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki 
do karmienia niemowląt, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory, 
laktatory, lateksowe rękawice medyczne, łyżki do podawa-
nia leków, maski higieniczne do celów medycznych, maski 
medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne 
na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na usta 
do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycz-
nych, osłonki laktacyjne do karmienia piersią, osłony 
ochronne na twarz do użytku medycznego, pojemniki 
do aplikowania leków, pojemniki na butelki do karmienia, 
pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw 
z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, 
smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, strzy-
kawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki 
do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 515525 (220) 2020 07 02
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calcium Alergo

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych, 
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje 
do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki, 
kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy i balsamy kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki 
do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne, mleczka do ciała, 
mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty 
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze 
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne 
do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do ce-
lów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze 
serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa-
lania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielę-
gnacji włosów, preparaty do włosów, preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, 
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do cia-
ła, sole do kąpieli, środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki 
do ciała, toniki do skóry, waciki do celów kosmetycznych, 
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała 
[talk], żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alko-
hol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryj-
ne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne 
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyproduko-
wane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne 
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna 

żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, 
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], eks-
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceu-
tyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutycz-
ne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, 
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia do celów 
medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilża-
jące, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty nawilżające, 
kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, 
kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy do użytku der-
matologicznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, krople 
do oczu, krople do uszu, krople do nosa do celów medycz-
nych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecz-
nicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, leczni-
cza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze 
napary ziołowe, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze 
pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecz-
nicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, leczni-
cze maści na wysypkę pieluszkową, lecznicze kuracje do skó-
ry głowy, lecznicze kremy do skóry, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, lecznicze pudry do ciała, lecznicze szampony, lecz-
nicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, 
maści antyseptyczne, materiał opatrunkowy do celów me-
dycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny 
farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, mleko w proszku [żywność dla niemow-
ląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła 
antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stoso-
wane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z do-
datkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, 
nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, 
nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone 
waciki lecznicze, nutraceutyki do stosowania jako suplemen-
ty diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suple-
menty diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, okłady, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki 
elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazo-
we, pieluszki dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, 
płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty an-
tybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje 
lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitamino-
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we, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, prepa-
raty witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe 
do celów medycznych, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, produkty żywnościowe 
dla niemowląt, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, roz-
twory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów me-
dycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye 
antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, 
spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye 
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych, 
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków, środki 
do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, substancje chłonne 
do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy 
żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, talk 
leczniczy, tampony, toniki [lecznicze], tłuszcze do celów me-
dycznych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, 
wchłaniające artykuły higieniczne, wazelina do celów me-
dycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów 
medycznych, waciki do użytku medycznego, waciki odkaża-
jące, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, węgiel aktywny 
do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk 
nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty 
witaminowe, witaminy prenatalne, wkładki higieniczne, 
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona 
do celów medycznych, woda źródlana do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z ziół 
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceu-
tycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farma-
ceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, żele nawil-
żające do użytku osobistego, żelki witaminowe, zioła leczni-
cze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żyw-
ność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów far-
maceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, 
aplikatory do preparatów antyseptycznych, artykuły do kar-
mienia i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły 
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki do kar-
mienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania 
mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki na ząb-
kowanie, inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice medyczne, 

łyżki do podawania leków, maski higieniczne do celów me-
dycznych, maski medyczne, maski na twarz do użytku me-
dycznego, maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne 
do celów medycznych, osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, po-
jemniki do aplikowania leków, pojemniki na butelki do kar-
mienia, pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, 
strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykaw-
ki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termo-
metry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów 
medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, zamknięcia do butelek do karmienia, zawieszki 
do smoczków.

(210) 515539 (220) 2020 07 03
(731) QPLLENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubenia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Quss

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenie 
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe 
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny 
do płukania.

(210) 515737 (220) 2020 07 08
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVE & HEALTH

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazo-
wana, woda źródlana, napoje izotoniczne.

(210) 515762 (220) 2020 07 08
(731) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) edusensus
(510), (511) 9 oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej 
do edukacji, oprogramowanie rzeczywistości rozszerzonej 
do edukacji, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej 
do profilaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno-pedago-
gicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi słuchowej, spek-
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trum autyzmu, terapii specjalnej, oprogramowanie rze-
czywistości rozszerzonej do profilaktyki, diagnozy i terapii 
psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń 
uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, 
oprogramowanie komputerowe do edukacji, oprogramowa-
nie komputerowe do profilaktyki, diagnozy i terapii psycho-
logiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi 
słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, edukacyjne 
aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do profilaktyki, diagno-
zy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, 
zaburzeń uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii spe-
cjalnej, urządzenia i przyrządy dydaktyczne i edukacyjne, 
urządzenia i przyrządy do profilaktyki, diagnozy i terapii 
psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń 
uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, ro-
boty edukacyjne, roboty do profilaktyki, diagnozy i terapii 
psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń 
uwagi słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, 
gry komputerowe w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, 28 zabawki edukacyjne, 
zabawki do profilaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno-
-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi słuchowej, 
spektrum autyzmu, terapii specjalnej, 41 gry oferowane 
w systemie on-line (w sieci informatycznej), oprogramowa-
nie i aplikacje do edukacji oferowane w systemie on-line 
(w sieci informatycznej), oprogramowanie i aplikacje do pro-
filaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, 
logopedycznej, zaburzeń uwagi słuchowej, spektrum auty-
zmu, terapii specjalnej oferowane w systemie on-line (w sieci 
informatycznej), organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów 
z zakresu edukacji, profilaktyki, diagnozy i terapii psycho-
logiczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi 
słuchowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej, udzielanie 
konsultacji i porad terapeutom, nauczycielom i rodzicom 
z zakresu edukacji, profilaktyki, diagnozy i terapii psycholo-
giczno-pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń uwagi słu-
chowej, spektrum autyzmu, terapii specjalnej.

(210) 515768 (220) 2020 07 09
(731) WYSZKOWSKI MAREK AKURATA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Zenon Frankster
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, publika-
cje elektroniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, 
edukacyjne materiały do pobrania, podręczniki szkolenio-
we w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane 
na płytach, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 
biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, pod-
casty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki 
danych, nagrane płyty CD i DVD, 35 pomoc, usługi doradcze 
i konsultacje, usługi administracyjne w zakresie kierowania 
klientów na konsultacje z prawnikiem, konsultacje w zakresie 
oceny rynku, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi doradztwa biznesowego, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie nastę-
pujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, 
edukacyjne materiały do pobrania, podręczniki szkolenio-
we w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane 
na płytach, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 
biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, pod-
casty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośni-
ki danych, nagrane płyty CD i DVD, 36 profesjonalne usługi 
konsultacyjne dotyczące finansów, konsultacje dla klientów 

w zakresie organizacji spłat długów, doradztwo w sprawach 
finansowych, doradztwo i analiza finansowa, analizy finanso-
we, prognozy finansowe, usługi doradcze w zakresie strategii 
finansowych, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo fi-
nansowe związane z usługami kredytowymi, konsultacje 
kredytowe, pośrednictwo w umowach kredytowych, ocena 
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, 
sporządzanie raportów kredytowych, sporządzanie rapor-
tów i analiz finansowych, sporządzanie oraz analiza rapor-
tów finansowych, udostępnianie raportów na temat szaco-
wania kredytów, sporządzanie raportów na temat ratingów 
kredytowych, usługi w zakresie punktowej oceny kredyto-
wej, usługi weryfikacji kredytów, 38 dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, prowadzenie portalu w internecie 
polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej 
za pomocą komputera, usługi świadczone przez portal in-
ternetowy w zakresie udostępniania na portalu informacji, 
wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, 
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elek-
tronicznych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz In-
ternetu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktu-
alności informacyjnych, internetowy serwis informacyjny, 
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
średnictwem Internetu, podcasting, transmisje internetowe, 
elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, 
dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna wymia-
na wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów 
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, 41 za-
pewnianie kursów szkoleniowych online, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie finansów, zapewnianie kursów instruktażo-
wych w zakresie finansów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów i kursów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, zjazdów 
i kongresów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadze-
nie kursów internetowych, pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, publikacja materiałów eduka-
cyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, organizacja webinariów, 45 usługi prawne, 
udzielanie licencji, usługi w zakresie doradztwa prawnego, 
doradztwo w zakresie sporów sądowych.

(210) 515771 (220) 2020 07 08
(731) TUBES ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUBES Engineering

(531) 26.05.08, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 6 oploty stalowe dla węży, szybkozłącza i koń-
cówki metalowe, prasy zaciskowe metalowe do węży, prze-
wody wentylacyjne z metalu, przewody metalowe do insta-
lacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe złącza rurowe, 
metalowe łączniki do rur, konstrukcje metalowe, konstrukcje 
stalowe, metalowe podesty obsługowe, kosze metalowe, me-
talowe barierki ochronne, 7 łączniki zaciskowe do rur [części 
do maszyn], hydrauliczne złącza obrotowe, zawory hydrau-
liczne, pompy hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne, siłowniki 
obrotowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe, zawory stero-
wane pneumatycznie, urządzenia przeładunkowe, urządze-
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nia do załadunku i wyładunku, złącza przeładunkowe, złącza 
suchoodcinające, 17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie 
do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, 
wszystkie niemetalowe, węże, niemetalowe węże elastycz-
ne, niemetalowe węże do celów przemysłowych, węże ela-
styczne do transportu płynów, wyposażenie niemetalowe 
do giętkich przewodów sprężonego powietrza, rury giętkie 
z tworzywa sztucznego do transportu gazu ziemnego, zim-
nej i gorącej wody, pary, substancji spożywczych, ropy i ropo-
pochodnych, agresywnych chemikaliów, materiałów trących, 
węże wentylacyjne, węże hydrauliczne [niemetalowe, inne niż 
części systemów hydraulicznych pojazdów], węże pneuma-
tyczne, niemetalowe, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, 
osłony izolacyjne do przemysłowych przewodów rurowych, 
niemetalowe węże ciśnieniowe, niemetalowe złączki do węży, 
19 niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, rury sztyw-
ne niemetalowe, rurociągi zasilające niemetalowe, 37 serwis 
maszyn i urządzeń produkcyjnych, montaż instalacji przemy-
słowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, przygotowywanie terenu pod 
budowę, budownictwo, doradztwo inżynieryjne [budownic-
two], 39 transport, dostawa i montaż ramion przeładunko-
wych, podestów obsługowych, koszy ochronnych, rurocią-
gów, pomp, armatury przemysłowej, 41 usługi szkoleniowe 
dotyczące projektowania, usługi szkoleniowe dla przemysłu, 
kursy szkoleniowe, 42 projektowanie instalacji i urządzeń prze-
mysłowych, projektowanie złączy przeładunkowych, projek-
towanie urządzeń przeładunkowych, doradztwo techniczne, 
projektowanie techniczne, projektowanie budowlane.

(210) 515773 (220) 2020 07 08
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex BĄBELOVE

(531) 05.03.11, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, gazowane napoje 
bezalkoholowe, owocowe napoje bezalkoholowe, napoje ga-
zowane bezalkoholowe, warzywne napoje bezalkoholowe.

(210) 515785 (220) 2020 07 09
(731) FRĄCZEK WŁADYSŁAWA DE MARCO, Frydrychowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wf DE MARCO WŁADYSŁAWA FRĄCZEK

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 odzież damska.

(210) 515833 (220) 2020 07 09
(731) DERMAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHICKENEAT

(531) 03.07.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi restauracji fast - food, usługi barów 
typu fast - food na wynos.

(210) 515922 (220) 2020 07 12
(731) PODLEŚNY BOGDAN, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 

(531) 18.04.02, 09.01.07
(510), (511) 43 zakwaterowanie na pobyt czasowy.

(210) 515925 (220) 2020 07 13
(731) KOSMYDEL ZENON DALMA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DALMA

(531) 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
freeware [oprogramowanie darmowe], firmware (oprogra-
mowanie wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie 
do papierosów elektronicznych, komputerowe oprogra-
mowanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej au-
diowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Interne-
tu, komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symu-
lowania rozmów, komputerowe oprogramowanie do celów 
rozrywkowych, komputerowe oprogramowanie układowe, 
komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, kompute-
rowe oprogramowanie użytkowe do telewizji, komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych 
do noszenia na sobie, komputerowe oprogramowanie na-
rzędziowe [do wykonywania komputerowych prac kon-
serwacyjnych], komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, komputery osobiste zawierające wspierane 
komputerowo oprogramowanie dotyczące żywienia, opro-
gramowanie, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowa-
nie biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie 
bufora wydruku, oprogramowanie Business Intelligence, 
oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie dla 
nauki, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie 



Nr  ZT37/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 73

dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla środowiska pro-
gramistycznego, oprogramowanie dla studentów, oprogra-
mowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie 
do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do aplika-
cji internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, oprogramowanie do aranżowania transakcji 
on-line, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, 
oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramo-
wanie do automatyki domowej, oprogramowanie do au-
tomatyzacji przemysłowej, oprogramowanie do eksploracji 
danych, oprogramowanie do przetwarzania transakcji bizne-
sowych, 35 dostarczanie informacji handlowych za pośred-
nictwem komputerowej bazy danych, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), kontrola stanu zapasów 
w oparciu o bazy danych, przeprowadzanie badań rynko-
wych za pomocą komputerowej bazy danych, usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi 
lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, usługi rekla-
mowe za pośrednictwem bazy danych, 42 oprogramowanie 
jako usługa [SaaS].

(210) 515948 (220) 2020 07 13
(731) CYNARSKI ŁUKASZ CYNARSKI, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) CYNARSKI
(510), (511) 3 podkład do makijażu, puder do makijażu, 
kredki do makijażu, ołówki do makijażu, kreda do makijażu, 
zestawy do makijażu, kosmetyki do makijażu, puder sypki 
do makijażu, środki do makijażu oczu, kredki do makijażu 
oczu, kosmetyki do makijażu skóry, kompaktowe kosmetyki 
do makijażu, produkty do makijażu brwi w postaci ołów-
ków i proszków, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetycz-
ne kredki do oczu, kredka do oczu, kosmetyki, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki funkcjonalne, zestawy kosmety-
ków, kosmetyki kolorowe, kosmetyki nielecznicze, kosme-
tyki do włosów, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyczne 
preparaty fryzjerskie, żele do utrwalania fryzury, kremy 
do utrwalania fryzury, olejki do włosów, kremy do włosów, 
farby do włosów, odżywki do włosów, pianki do włosów, 
pomady do włosów, lakiery do włosów, szampony do wło-
sów, pudry do włosów, serum do włosów, maseczki do wło-
sów, neutralizatory do włosów, płyny do włosów, maskara 
do włosów, balsamy do włosów, toniki do włosów, rozja-
śniacze do włosów, środki zmiękczające do włosów, olejki 
do odżywiania włosów, płyny ochronne do włosów, środki 
do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, 
nielecznicze szampony do włosów, preparaty do kolory-
zacji włosów, preparaty nabłyszczające do włosów, środki 
do nawilżania włosów, płyny do układania włosów, płyny 
do stylizacji włosów, preparaty do mycia włosów, prepara-
ty do skręcania włosów, produkty utrwalające do włosów, 
płyny do ondulacji włosów, proszek do mycia włosów, 
preparaty do barwienia włosów, produkty do usuwania 
farby z włosów, balsamy do wygładzania i prostowania 
włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], pro-
dukty do układania włosów dla mężczyzn, środki pomaga-
jące rozczesywać splątane włosy, preparaty do kuracji wło-
sów, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, środki 
do rozjaśniania pasemek na włosach, produkty do wysu-
szania włosów do użytku kosmetycznego, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, 
produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku 
kosmetycznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hur-
towej w zakresie kosmetyków, produktów do pielęgnacji 
urody, produktów do makijażu, 44 salony fryzjerskie, usługi 

salonów fryzjerskich, usługi męskich salonów fryzjerskich, 
usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fry-
zjerskiego dla dzieci, fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, usługi 
salonów fryzjersko-kosmetycznych, stylizacja, układanie 
włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji wło-
sów, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi w zakresie 
pielęgnacji włosów, usługi trwałej ondulacji włosów, usłu-
gi rozjaśniania włosów, usługi prostowania włosów, usługi 
w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi plecenia 
włosów w warkocze, usługi obcinania włosów, usługi krę-
cenia włosów, usługi farbowania włosów, usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, odbudowa włosów, mycie 
włosów szamponem, kuracje do włosów, dopinanie wło-
sów [przedłużanie, zagęszczanie].

(210) 515949 (220) 2020 07 13
(731) CYNARSKI ŁUKASZ CYNARSKI, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYNARSKI

(531) 14.07.20, 27.05.01
(510), (511) 3 podkład do makijażu, puder do makijażu, 
kredki do makijażu, ołówki do makijażu, kreda do makijażu, 
zestawy do makijażu, kosmetyki do makijażu, puder sypki 
do makijażu, środki do makijażu oczu, kredki do makijażu 
oczu, kosmetyki do makijażu skóry, kompaktowe kosmetyki 
do makijażu, produkty do makijażu brwi w postaci ołów-
ków i proszków, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetycz-
ne kredki do oczu, kredka do oczu, kosmetyki, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki funkcjonalne, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki kolorowe, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki 
do włosów, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyczne prepa-
raty fryzjerskie, żele do utrwalania fryzury, kremy do utrwa-
lania fryzury, olejki do włosów, kremy do włosów, farby 
do włosów, odżywki do włosów, pianki do włosów, pomady 
do włosów, lakiery do włosów, szampony do włosów, pudry 
do włosów, serum do włosów, maseczki do włosów, neutra-
lizatory do włosów, płyny do włosów, maskara do włosów, 
balsamy do włosów, toniki do włosów, rozjaśniacze do wło-
sów, środki zmiękczające do włosów, olejki do odżywiania 
włosów, płyny ochronne do włosów, środki do pielęgna-
cji włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, nielecznicze 
szampony do włosów, preparaty do koloryzacji włosów, 
preparaty nabłyszczające do włosów, środki do nawilżania 
włosów, płyny do układania włosów, płyny do stylizacji wło-
sów, preparaty do mycia włosów, preparaty do skręcania 
włosów, produkty utrwalające do włosów, płyny do ondula-
cji włosów, proszek do mycia włosów, preparaty do barwie-
nia włosów, produkty do usuwania farby z włosów, balsamy 
do wygładzania i prostowania włosów, płukanki do włosów 
[szampon z odżywką], produkty do układania włosów dla 
mężczyzn, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, 
preparaty do kuracji włosów, preparaty do ochrony włosów 
przed słońcem, środki do rozjaśniania pasemek na włosach, 
produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetyczne-
go, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów 
kosmetycznych, produkty do zapobiegania wypadaniu 
włosów do użytku kosmetycznego, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej lub hurtowej w zakresie kosmetyków, produktów 
do pielęgnacji urody, produktów do makijażu, 44 salony fry-
zjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi męskich salonów 
fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi sa-
lonu fryzjerskiego dla dzieci, fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, 
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usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, stylizacja, ukła-
danie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi w zakresie 
pielęgnacji włosów, usługi trwałej ondulacji włosów, usłu-
gi rozjaśniania włosów, usługi prostowania włosów, usługi 
w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi plecenia 
włosów w warkocze, usługi obcinania włosów, usługi krę-
cenia włosów, usługi farbowania włosów, usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, odbudowa włosów, mycie 
włosów szamponem, kuracje do włosów, dopinanie włosów 
[przedłużanie, zagęszczanie].

(210) 515950 (220) 2020 07 13
(731) SZCZĘSNY ŁUKASZ VELOLAB FIZJOTERAPIA 

BIOMECHANIKA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Velolab
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi fizjoterapii, reha-
bilitacja fizyczna, konsultacje medyczne, terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca 
gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
doradcze dotyczące problemów medycznych, fizjoterapia, 
poradnictwo medyczne, informacja medyczna, usługi tera-
peutyczne, zabiegi terapeutyczne dla ciała, badanie spraw-
ności fizycznej, usługi w zakresie terapii zajęciowej, porad-
nictwo związane z terapią zajęciową.

(210) 515952 (220) 2020 07 13
(731) BRATNI ZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fernando Martins de Bulhões

(531) 24.01.18, 27.05.01
(510), (511) 14 różańce, zawieszki do naszyjników, wisior-
ki, zawieszki, zawieszki [biżuteria], zawieszki biżuteryjne 
z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wpinki do kla-
py [biżuteria], ozdobne wpinki do klapy, odznaki wpinane 
w klapę z metali szlachetnych, broszki [biżuteria], 16 artyku-
ły biurowe, biurowe artykuły papiernicze, aktówki [artykuły 
biurowe], segregatory [artykuły biurowe], teczki [artykuły 
biurowe], nawilżacze [artykuły biurowe], identyfikatory [arty-
kuły biurowe], bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły 
biurowe], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], 
tacki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki na dokumen-
ty [artykuły biurowe], kasetki na papeterię [artykuły biurowe], 
falcerki do papieru [artykuły biurowe], zwijacze do identyfi-
katorów [artykuły biurowe], etui na identyfikatory [artykuły 
biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], dozowniki 
taśmy przylepnej [artykuły biurowe], noże do papieru [arty-
kuły biurowe], korektory w płynie [artykuły biurowe], pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], sortowniki [stojaki] na doku-
menty [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni kleją-
cych [artykuły biurowe], ochrona gumowa na palce [artykuły 
biurowe], taśmy do przenośnych drukarek etykiet [artykuły 

biurowe], klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], 
papier, papier firmowy, gumki do ścierania, koszulki na do-
kumenty do użytku biurowego, koszulki do przechowywa-
nia zbiorów, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, po-
jemniki kartonowe, przekładki do dokumentów, pojemniki 
na biurko, stojaki biurkowe na wizytówki, pojemniki na kore-
spondencję, papier do korespondencji, teczki na korespon-
dencję, stojaki na korespondencję, podstawki na korespon-
dencję, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], dziurkacze 
do papieru, dziurkacze do użytku biurowego, rozszywa-
cze, zszywacze [artykuły biurowe], zszywacze do użytku 
biurowego, zszywacze elektryczne do użytku biurowego, 
zszywki biurowe, zakładki, zakładki samoprzylepne, zakładki 
indeksujące, zakładki indeksujące do dokumentów, zakład-
ki papierowe do książek, zakładki i klipsy do znakowania 
stron, kleje do użytku biurowego, taśma klejąca, przyborniki 
na biurko, podkładki na biurko, pinezki, szpilki [artykuły pa-
piernicze], szpilki do znakowania, klamerki, klipsy do papie-
ru, nożyki do otwierania listów, podajniki do taśmy klejącej, 
zwilżacze końcówek palców będące przyborami biurowy-
mi, linijki, temperówki, temperówki do ołówków, elektrycz-
ne temperówki do ołówków, tusze do pieczątek, zbiorniki 
z tuszem, poduszki nasączone tuszem, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, zestawy piór i długopisów, tusz do wiecznych piór, 
zbiorniczki z tuszem do wiecznych piór, wkłady atramento-
we, wkłady do długopisów, wkłady do piór, wkłady do piór 
kulkowych, grafity do ołówków, ołówki, naboje z atramen-
tem do przyborów piśmienniczych, atrament do narzędzi 
piśmienniczych, tablice na notatki, tablice suchościeralne, 
tablice magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, mapy, 
mapy geograficzne, mapy tras, mapy drogowe, markery, 
pisaki, pojemniki na markery, markery do dokumentów, 
wkłady do markerów, markery do ścierania na mokro, gąb-
ki do tablic suchościeralnych, kalka kopiująca, papierowe 
identyfikatory imienne, papierowe etykietki identyfikacyjne, 
kalendarze, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, stojaki 
na kalendarze biurkowe, kalendarze z kartkami do wyrywa-
nia, podkładki na biurko z kalendarzem, organizery do użyt-
ku biurowego, koperty, koperty do użytku biurowego, sa-
moprzylepne etykiety drukowane, gumki, notesy, notatniki, 
24 tekstylia, tekstylne proporce, chusteczki tekstylne, metki 
tekstylne, sztandary tekstylne, chorągiewki tekstylne, nietka-
ne artykuły tekstylne, tekstylne ręczniki kuchenne, tekstyl-
ne flagi i proporce, tekstylia do druku cyfrowego, etykiety 
z materiałów tekstylnych, tekstylia wykorzystywane w go-
spodarstwie domowym, obciągi offsetowe z materiałów 
tekstylnych, tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tek-
stylnych, pościel jako materiały tekstylne, ręczniki wykonane 
z materiałów tekstylnych, bielizna stołowa tekstylna, bieżniki 
stołowe tekstylne, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, 
bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, 
dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów tekstylnych], za-
słony z materiałów tekstylnych, 25 odzież, odzież damska, 
odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, 
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wie-
czorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spód-
nice, koszule, spodnie, kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież 
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
sukienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rę-
kawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z na-
drukami, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bielizna, paski, 
30 kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa 
rozpuszczalna, kawa liofilizowana, czekoladowa kawa, mro-
żona kawa, kawa mielona, kawa niepalona, kawa w formie 
parzonej, kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i na-
poje na bazie kawy, kawa słodowa, ciasteczka, ciasteczka 
maślane, ciasteczka migdałowe, ciasteczka z wróżbą, ciastka, 
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ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka na paty-
ku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka w polewie o smaku 
czekoladowym, czekoladowe wafle karmelowe, duńskie 
ciastka maślane, herbatniki, herbatniki czekoladowe, her-
batniki o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, 
herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki słodowe do spo-
życia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, her-
batniki w połowie oblane polewą czekoladową, herbatniki 
z polewą lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbatniki 
zawierające składniki o smaku czekoladowym, herbatni-
ki zbożowe do spożycia przez ludzi, jadalne wafle, kruche 
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, kruche ciastka 
maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, 
kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, 
kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, pierniczki, 
ptifurki [ciasteczka], smażone ciasteczka, wafelki, wafelki 
w polewie czekoladowej, wyroby ciastkarskie nadziewane 
owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie 
z owocami, wyroby cukiernicze z mąki, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej w związku z odzieżą, tekstyliami, 
artykułami biurowymi, biżuterią i wyrobami jubilerskimi, 
artykułami z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych 
i ich imitacji, kawą, wyrobami cukierniczymi.

(210) 515964 (220) 2020 07 13
(731) SOKOŁOWSKI EUGENIUSZ SAMAN, Inowrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.10, 29.01.15
(510), (511) 21 wykałaczki,pojemniki na wykałaczki.

(210) 515971 (220) 2020 07 13
(731) SOKOŁOWSKI EUGENIUSZ SAMAN, Inowrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.10, 26.01.04, 26.01.14, 29.01.15
(510), (511) 21 wykałaczki, pojemniki na wykałaczki.

(210) 516086 (220) 2020 07 15
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice

(540) (znak słowny)
(540) CARDIOSTATIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 516088 (220) 2020 07 15
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF, Świdnik
(540) (znak słowny)
(540) przywoduj się
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, 
woda źródlana, woda niegazowana, woda gazowana.

(210) 516089 (220) 2020 07 15
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przywoduj się

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, 
woda źródlana, woda niegazowana, woda gazowana.

(210) 516091 (220) 2020 07 15
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) ORDESSA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
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nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 516093 (220) 2020 07 15
(731) NA STRAGANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na STRAGANIE

(531) 07.01.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owo-
ców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów deli-
katesowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze środkami spożywczymi, usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, 43 usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi zaopatrzenia 
w żywność, dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek.

(210) 516096 (220) 2020 07 15
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY 

BEST-PEST MAŁGORZATA ŚWIĘTOSŁAWSKA, JACEK 
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno

(540) (znak słowny)
(540) PENTA
(510), (511) 5 pestycydy.

(210) 516103 (220) 2020 07 16
(731) GÓRECKI MICHAŁ ŚWIEŻARNIA U MICHAŁÓW, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Świeżarnia
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
żywności, artykułów spożywczych, warzyw, owoców, mięsa, 
wędlin, nabiału, produktów mlecznych, wyrobów piekarni-
czych, wyrobów cukierniczych.

(210) 516121 (220) 2020 07 16
(731) HUZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Powered by HUZAR

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 cukier inwertowany [sztuczny miód], cukier, 
miód, melasa, miód, miód biologiczny do spożycia przez 
ludzi, miód [do celów spożywczych], miód manuka, miód 
naturalny, miód truflowy, miód z kocanki, miód ziołowy, na-
turalny miód dojrzały, miodowe cukierki (nie do celów me-
dycznych), substytuty miodu, surowe plastry miodu.

(210) 516122 (220) 2020 07 16
(731) HUZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Powered by HUZAR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 30 cukier inwertowany [sztuczny miód], cukier, 
miód, melasa, miód, miód biologiczny do spożycia przez lu-
dzi, miód [do celów spożywczych], miód manuka, miód natu-
ralny, miód truflowy, miód z kocanki, miód ziołowy, miodowe 
cukierki (nie do celów medycznych), naturalny miód dojrzały, 
słodkie pasty do smarowania [miód], nielecznicze słodycze 
na bazie miodu, substytuty miodu, surowe plastry miodu, zio-
łowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy].

(210) 516123 (220) 2020 07 16
(731) ŚCIBIOR BOŻENA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Niwa-Med

(531) 27.05.01, 29.01.03, 01.07.19
(510), (511) 44 usługi w zakresie leczenia medycznego, usłu-
gi poradnictwa medycznego, usługi pomocy medycznej, 
usługi opieki medycznej, usługi medyczne w zakresie oceny 
stanu zdrowia, usługi medyczne, usługi lekarskie, kliniki me-
dyczne.
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(210) 516124 (220) 2020 07 17
(731) COS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) RoNaVir
(510), (511) 5 drażetki [lekarstwa], lekarstwa, leki dla ludzi, 
leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki 
przeciwwirusowe do leczenia HIV, leki przeciwwirusowe 
do leczenia grypy, niesteroidowe leki przeciwzapalne.

(210) 516128 (220) 2020 07 16
(731) CONSTANS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSTANS GRUPA

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.04.02, 26.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie biz-
nesowe hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, 
zarządzanie hotelami, usługi reklamowe dotyczące hote-
li, 36 dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, 
agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
administrowanie nieruchomościami, timesharing nieru-
chomości, 40 oczyszczanie wody, oczyszczanie zbiorników 
na wodę, mechaniczne oczyszczanie zbiorników wodnych, 
43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, usługi restauracji 
hotelowych, informacja hotelowa.

(210) 516133 (220) 2020 07 16
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) RECALCIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
produkty przeznaczone do wzmacniania chrząstki stawowej.

(210) 516144 (220) 2020 07 17
(731) HAFTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APLIQ apply today!

(531) 27.05.01
(510), (511) 26 aplikacje [pasmanteria], aplikacje z tkanin [pa-
smanteria], hafty.

(210) 516150 (220) 2020 07 17
(731) WASZKOWIAK ŁUKASZ WA-TECH, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BARRACUDA

(531) 03.09.01, 03.09.10, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do koszenia [na benzynę], maszyny 
do pracy w ziemi, maszyny do robót ziemnych, maszyny 
do równania ziemi, maszyny do zagęszczania gruntu, ma-
szyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, urządzenia 
do równania ziemi [maszyny], urządzenia wibracyjne, auto-
matyczne wlotowe zawory regulujące do sprężarek powie-
trza tłokowych, dmuchawy do sprężania, usuwania i trans-
portu gazów, dmuchawy do sprężania, wysysania i trans-
portu gazu, dmuchawy elektryczne, dmuchawy obrotowe, 
dmuchawy odśrodkowe, dmuchawy osiowe, dmuchawy 
powietrzne, dmuchawy przemysłowe, dysze będące czę-
ściami maszyn, instalacje pomp do cieczy, instalacje pom-
powe, kompresory gazowe, kompresory jako części maszyn 
i silników, kondensatory powietrzne [kompresory], maszyny 
do pompowania opon [instalacje w warsztatach samocho-
dowych], maszyny do wydobywania wody, maszyny do wy-
sysania powietrza, maszyny na sprężone powietrze, maszy-
ny wykorzystujące sprężone powietrze, obrotowe sprężarki 
powietrzne, odciążające zawory zwrotne do wylotów kom-
presorów powietrza, odśrodkowe pompy wodne do celów 
domowych, pompy, pompy [części maszyn lub silników], 
pompy do cieczy, pompy do napowietrzania, pompy do na-
trysków, pompy elektryczne, pompy membranowe, pompy 
powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], 
pompy tłoczące, pompy wodne, rozruszniki do pomp, silniki 
do sprężarek, silnikowe pompy wodne, sprężarki, sprężarki 
[maszyny], sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne, sprę-
żarki tłokowe, śrubowe sprężarki powietrzne, tłoki do kom-
presorów, wirniki pomp, zawory ssące do sprężarek gazu, 
zawory ssące do sprężarek powietrza, zawory do pomp, 
zespoły silnik-pompa, alternatory elektryczne, alternatory 
[generatory prądu przemiennego], aparatura do dostarcza-
nia energii [generatory], awaryjne generatory prądotwórcze, 
awaryjne generatory prądu, elektryczne generatory dieslo-
we, generatory, generatory elektryczne do statków, gene-
ratory elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, 
generatory prądu przemiennego [alternatory], generatory 
prądu przemiennego, generatory wysokiego napięcia, gru-
py generatorów elektrycznych, instalacje elektryczne [ge-
neratory], prądnice prądu stałego, przenośne generatory 
energii elektrycznej, przenośne generatory prądu elektrycz-
nego, silniki do wytwarzania energii elektrycznej, stojany sta-
nowiące części maszyn, stojany [statory], szczotki do prądnic 
prądu stałego [części do maszyn], szczotki prądnic, szczotki 
stanowiące części generatorów, szczotki stanowiące części 
prądnic prądu stałego, węglowe szczotki do alternatorów, 
węglowe szczotki do prądnic prądu stałego, zestawy gene-
ratorów prądu elektrycznego, bloki [części maszyn], podno-
szone platformy robocze, przyrządy do przenoszenia ładun-
ków na poduszkach powietrznych, rampy w postaci maszyn, 
rampy załadunkowe, elektryczne narzędzia obsługiwane 
ręcznie, elektryczne narzędzia ręczne, maszyny do ubijania, 
narzędzia [części maszyn], narzędzia mechaniczne, narzę-
dzia elektryczne, narzędzia napędzane silnikowe, alternatory 
rozruszników, amortyzatory do maszyn, amortyzatory jako 
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części maszyn, bloki cylindrów [części do maszyn], cewki 
[części maszyn], cewki zapłonowe części silników spalino-
wych wewnętrznego spalania], chłodnice do siników, ciśnie-
nie (reduktory -) [części maszyn], cylindry będące częściami 
do maszyn, cylindry do maszyn, cylindry do silników, Die-
slowe przyrządy wtryskowe, elektryczne cewki zapłonowe, 
elektryczne napędy silnikowe na prąd zmienny, elektryczne 
silniki napędowe do maszyn, elektryczne silniki rozrucho-
we, filtry będące częściami silników, filtry [części maszyn lub 
silników], filtry do gazów [maszyny], filtry do silników, filtry 
oleju [części maszyn], filtry oleju do silników, filtry paliwa, fil-
try oleju do silników elektrycznych i silników, filtry powietrza 
do silników, filtry stanowiące części maszyn, gaźniki, gaźniki 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, generato-
ry elektryczne do pojazdów, głowice cylindrów do silników, 
głowice cylindrów wykonane z odlewów ze stopów metali 
lekkich [części do maszyn], gniazda [części maszyn], iskrow-
niki zapłonowe, iskrowniki zapłonowe do silników, koła pa-
sowe, koła pasowe jałowe będące częściami maszyn, koła 
pasowe napędowe, koła pasowe pasków rozrządu [części 
silników], koła pasowe pasków rozrządu, koła pasowe sta-
nowiące części maszyn, kolektory [części silników], kolektory 
wydechowe do silników, kondensatory [części zapłonowe 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania], korbo-
wody [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], 
korbowody do maszyn, korbowody do maszyn, motorów 
i silników, kurki spustowe, kurki maszynowe, kurki spustowe 
[zawory] stanowiące części maszyn, kurki [zawory] z metalu 
jako części do maszyn, łożyska, łożyska [części maszyn], łoży-
ska do maszyn, łożyska do montażu [części maszyn], łożyska 
do silników, łożyska do urządzeń blokujących wał, łożyska 
do wałów, łożyska i tuleje [części maszyn], łożyska kulkowe, 
łożyska kulkowe do maszyn, łożyska kulkowe do silników, ło-
żyska wałów [części maszyn], metalowe zawory zamykające 
[części maszyn], metalowe zawory jednokierunkowe [części 
maszyn], metalowe zawory bezpieczeństwa [części maszyn], 
metalowe uszczelki silników do pojazdów, metalowe złącz-
ki do przewodów [części silników], miechy [części maszyn], 
osłony maszyn, paski klinowe do silników, piasty kół będą-
ce częściami maszyn, pierścienie smarujące [części maszyn], 
pierścienie osłon [części maszyn], pierścienie tłokowe, pier-
ścienie tłokowe [części silnika spalinowego wewnętrznego 
spalania], plastikowe rury [dopasowane części do maszyn], 
pokrywy cylindrów [części do maszyn], pokrywy [części 
maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn], pokrywy wał-
ków rozrządu [części pojazdów], pompy paliwowe, pompy 
wtryskowe paliwa, popychacze [części silników pojazdów], 
popychacze do silników, prowadnice maszynowe [części 
maszyn], przewody spalinowe [części do maszyn], regula-
tory, regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części 
maszyn], regulatory do maszyn, regulatory do silników, re-
gulatory jako części maszyn, regulatory prędkości obrotów 
silnika, rozruszniki do silników, rozruszniki do silników stałych, 
rozruszniki silników, rozruszniki szarpane do silników innych 
niż do pojazdów, silniki do maszyn, silniki do podnośni-
ków, silniki elektryczne do maszyn, silniki elektryczne i czę-
ści do nich, nie do pojazdów lądowych, silniki elektryczne, 
inne niż do pojazdów lądowych, sprężyny [części maszyn], 
sprzęgła do maszyn, świece zapłonowe, świece zapłonowe 
do silników, sworznie tłokowe, szczotki stanowiące części sil-
ników, szczotki węglowe do maszyn elektrycznych, szczotki 
węglowe do rozruszników, tłoki [części maszyn lub silników], 
tłoki [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], 
tłoki do cylindrów, tłoki do maszyn, tłoki do silników, tłoki 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, tłumiki, 
tłumiki [części maszyn], tłumiki [części układów wydecho-
wych], tłumiki do silników, tłumiki do wydechów, tłumiki jako 

część układu wydechowego, urządzenia napędowe do ma-
szyn, uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do silników spali-
nowych wewnętrznego spalania, wałki rozrządu silnika, wałki 
silnika, wałki zębate [inne niż do pojazdów lądowych], wały 
do maszyn, wały korbowe, wały rozrządcze, wały rozrządcze 
do maszyn, wentylatory będące częściami maszyn, wentyla-
tory do chłodzenia silników w pojazdach, wentylatory do sil-
ników, wirniki, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa, wtryski-
wacze paliwa do silników, wtryskiwacze paliwa do silników 
spalinowych spalania wewnętrznego, wydechy, zawory, za-
wory będące elementami maszyn, zawory bezpieczeństwa 
[części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory 
[części maszyn], zawory [części maszyn lub silników], zawory 
do maszyn, zawory do regulacji ciśnienia będące częściami 
maszyn, zawory do regulacji przepływu płynów [mechanicz-
ne], zawory do silników, zawory paliwowe, zawory zamykane 
[części maszyn], zespoły prądotwórcze do użytku z silnikami.

(210) 516180 (220) 2020 07 20
(731) STEC TOMASZ, KRAKÓW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) psikawka

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 11.03.04, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 43 kawiarnia.

(210) 516186 (220) 2020 07 20
(731) NABILATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NABILATON

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 elektroniczne obwody sterownicze do wen-
tylatorów elektrycznych, urządzenia zdalnego sterowania 
do instalacji klimatyzacyjnych, urządzenia pomiarowe i kon-
trolne stosowane w technologii klimatyzacyjnej, progra-
matory centralnego ogrzewania, elektryczne urządzenia 
sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, urządzenia mo-
nitorujące temperaturę [zawory] do grzejników centralnego 
ogrzewania, regulatory elektroniczne, regulatory termosta-
tyczne, regulatory ciepła, regulatory temperatury, urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie komputero-
we, oprogramowanie do monitoringu środowiska, oprogra-
mowanie do kontroli systemów środowiskowych do budyn-
ków, mobilne aplikacje, 11 terminale wentylacyjne, wyciągi 
wentylacyjne, wentylatory do klimatyzacji, elektryczne wen-
tylatory chłodzące, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, 
kurtyny powietrzne do wentylacji, wentylatory do urządzeń 
klimatyzacyjnych, urządzenia i instalacje do wentylacji, insta-
lacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], dmuchawy 
elektryczne do celów wentylacyjnych, filtry do użycia z urzą-
dzeniami do wentylacji, wentylatory elektryczne będące ele-
mentami domowych instalacji klimatyzacyjnych, instalacje 
i urządzenia chłodnicze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje 
nawilżające powietrze, centralne instalacje klimatyzacyjne, 
instalacje do wyciągu powietrza, instalacje do uzdatniania 
powietrza, urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje do re-
cyrkulacji powietrza, instalacje grzewcze do powietrza, in-
stalacje do filtrowania powietrza, instalacje do chłodzenia 
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powietrza, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, 
centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, 
centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysło-
wych], instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, kli-
matyzatory, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyj-
nych, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, urzą-
dzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimaty-
zacyjnymi, pompy ciepła, osuszacze powietrza, 37 instalacja, 
konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji wentylacyjnych, 
instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji grzew-
czych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji 
klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji do ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji budynków, 42 projektowanie tech-
niczne i doradztwo, projektowanie urządzeń i instalacji wen-
tylacyjnych, projektowanie urządzeń i instalacji grzewczych, 
projektowanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

(210) 516187 (220) 2020 07 20
(731) MAZUR SŁAWOMIR ICS, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SZTOS
(510), (511) 3 peelingi do twarzy [kosmetyki], środki nawil-
żające [kosmetyki], toniki [kosmetyki], żele do twarzy i ciała 
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], ko-
smetyki upiększające, kosmetyki w formie olejków, kosme-
tyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kosmetyki.

(210) 516197 (220) 2020 07 20
(731) CHWAJOŁ MONIKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC

(531) 24.09.01, 24.09.05, 25.01.05, 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
40 szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówie-
nie), 42 projektowanie ubrań, projektowanie kapeluszy, pro-
jektowanie akcesoriów mody, projektowanie nakryć głowy, 
projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 516205 (220) 2020 07 20
(731) PALEWSKI JAROSŁAW FRUMAX, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F flooro

(531) 05.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 deski podłogowe, deski podłogowe drewnia-
ne, listwy niemetalowe, parkiety.

(210) 516209 (220) 2020 07 20
(731) ASBUD PRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA PRAGA

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], arty-
kuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, 
broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, cen-
niki, długopisy, druki, drukowane ulotki informacyjne, druko-
wany materiał promocyjny, fotografie, kalendarze, katalogi, 
książki adresowe, materiały drukowane, notesy, papierowe 
materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowa-
ne, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, 
teczki papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zapro-
szenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki 
przenośne niemetalowe, pomieszczenia gospodarcze (kon-
strukcje budowlane niemetalowe), znaki oraz wyświetlacze 
informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowa-
nie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, analiza 
w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingo-
we, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek do celów 
reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, marketing 
dotyczący promocji, obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, 
przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i mar-
keting, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, wynajem powierzchni, czasu i ma-
teriałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, 36 administrowanie 
nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nie-
ruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkanio-
wych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budyn-
ków, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie 
nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości, finansowanie 
projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projekta-
mi z dziedziny nieruchomości, organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania 
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usłu-
gi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w za-
kresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi za-
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rządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nierucho-
mości, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, 
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie lokalami 
niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami, 37 budo-
wa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków 
instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa 
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, 
budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo 
mieszkaniowe, konserwacja i naprawa budynków, montaż 
instalacji na placach budowy, nadzór budowlany, naprawa 
i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwa-
cja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usłu-
gi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
usługi zarządzania budową, wznoszenie obszarów mieszkal-
nych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakre-
sie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budo-
wy, 39 usługi parkingowe, wynajem garaży i miejsc parkin-
gowych, wynajem miejsc magazynowych, 42 opracowanie 
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opra-
cowywanie projektów budowlanych, planowanie i projek-
towanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków, 
projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projek-
tu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania 
urbanistycznego, usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej, usługi inspekcji budynków, usługi pro-
jektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 45 usłu-
gi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia.

(210) 516227 (220) 2020 07 21
(731) EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusinowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emix

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 29 galaretki w proszku, galaretki owocowe 
w proszku, galaretki wegetariańskie w proszku, koncentra-
ty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, 30 bu-
dyń w proszku, lody w proszku, sorbety w proszku, kisiel 
w proszku, ciasta w proszku, ciastka w proszku, polewy 
cukiernicze w proszku, wyroby ze skrobi, drożdże instant, 
zboża, artykuły spożywcze ze zbóż, produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, pie-
czywo w proszku, chleb w proszku, przekąski na bazie zbóż, 
kasze spożywcze, ryż.

(210) 516228 (220) 2020 07 21
(731) KOSMYDEL ZENON DALMA, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) Dalma
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy 
danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, dokumentacja 
komputerowa w formie elektronicznej, dzwonki telefonicz-
ne [do pobierania], e-booki, elektroniczne bazy danych zapi-
sane na nośnikach komputerowych, filmy wideo, filmy ani-

mowane, fotografie cyfrowe do pobrania, grafiki komputero-
we do pobrania, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 
klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL 
zaprogramowanych stron internetowych, książki w formacie 
cyfrowym do pobierania z Internetu, modele do rzeczywi-
stości wirtualnej, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona 
z Internetu, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, na-
grane płyty VCD, nagrania wideo, pliki graficzne do pobiera-
nia, pobieralne broszury elektroniczne, obrazy holograficz-
ne, pobieralne szablony do projektowania prezentacji audio-
wizualnych, publikacje elektroniczne, publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, videocasty, 
wzory projektów graficznych do pobrania, dane zapisane 
elektronicznie, dyski optyczne zapisane, hologramy do po-
świadczania autentyczności produktów, pliki multimedialne 
do pobrania, zapisane pliki danych, programy komputerowe, 
programy komputerowe skompilowane, 35 aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, gromadzenie i systematyzacja in-
formacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, 
gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji 
w rejestrach komputerowych, kompilacja danych dla osób 
trzecich, kompilacja informacji do komputerowych baz da-
nych, kompilacja informacji i ich wprowadzanie do kompu-
terowych baz danych, kompilacja list potencjalnych klientów, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób 
trzecich, opracowywanie katalogów, spisów w celu publika-
cji w Internecie, prowadzenie rejestru informacji, przetwarza-
nie danych, przetwarzanie danych dla firm, skomputeryzo-
wana weryfikacja danych, skomputeryzowane przetwarza-
nie danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, skom-
puteryzowane zarządzanie rejestrami, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, tworzenie kompu-
terowych baz danych, usługi doradcze związane z przetwa-
rzaniem danych, usługi przetwarzania danych w trybie onli-
ne, usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi w zakresie 
wyszukiwania danych, usługi wprowadzania danych, usługi 
zarządzania danymi, weryfikacja przetwarzania danych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób 
trzecich, zarządzanie komputerowymi bazami danych, zesta-
wianie danych w komputerowych bazach danych, aktualizo-
wanie informacji reklamowych w komputerowej bazie da-
nych, dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, informacja marketingowa, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, marketing cyfrowy, marketing inter-
netowy, optymalizacja stron internetowych, pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, 
prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stro-
nach internetowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, przygo-
towywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w rekla-
mie, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, 
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publiko-
wanie materiałów reklamowych online, reklama bizneso-
wych stron internetowych, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla 
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osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, reklamowanie usług 
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obej-
rzenie i porównanie usług tych dostawców, teksty (tworze-
nie reklamowych i sponsorowanych -), udostępnianie online 
przewodników reklamowych zawierających towary i usługi 
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, 
usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online 
ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodaw-
cami a właścicielami stron internetowych, usługi marketin-
gowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe onli-
ne, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi 
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej 
i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym reklama online 
w sieci komputerowej, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w za-
kresie reklamy cyfrowej, wprowadzanie na rynek nowych 
produktów, zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej, dostarczanie informacji dotyczą-
cych produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Inter-
netu, elektroniczne przetwarzanie zamówień, organizacja 
subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji 
usług internetowych, organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi [handel], pośrednictwo w zakre-
sie transakcji handlowych i umów handlowych, produkcja 
programów typu telezakupy, organizacja subskrypcji pakie-
tów informacyjnych, produkcja programów związanych z za-
kupami w sklepach internetowych, skomputeryzowane usłu-
gi w zakresie składania zamówień online, udostępnianie in-
formacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie 
oprogramowania, udostępnianie porad dotyczących pro-
duktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi w zakresie zamówień online, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy online, 42 doradztwo w zakresie projek-
towania stron internetowych, opracowywanie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie produktów, projektowanie animacji 
na rzecz innych, projektowanie baz danych, projektowanie 
gier, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Inter-
necie, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, 
projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie 
baz danych, projektowanie i opracowywanie nowych tech-
nologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywa-
nie produktów multimedialnych, projektowanie i projekto-
wanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie 
nowych produktów, projektowanie sieci komputerowych 
na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji kompute-
rowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybu-
cji treści multimedialnych, projektowanie stron domowych 
i stron internetowych, projektowanie stron internetowych 
w celach reklamowych, projektowanie systemów informa-
tycznych związanych z finansami, projektowanie systemów 
informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie 
systemów komputerowych, projektowanie systemów prze-

twarzania danych, projektowanie wizualne, projektowanie 
wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, 
renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obra-
zów), tworzenie platform internetowych do handlu elektro-
nicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych, usługi doradcze w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, usługi projektowania graficzne-
go wspomaganego komputerowo, usługi projektowania 
grafiki komputerowej, usługi projektowania narzędzi 
do przetwarzania danych, usługi projektowania systemów 
przetwarzania danych, usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, usługi projektowania w od-
niesieniu do systemów komputerowych, usługi projektowe 
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi 
projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowa-
nych systemów do przetwarzania informacji, usługi techno-
logiczne w zakresie projektowania, usługi w zakresie projek-
towania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie 
projektowania komputerowego, usługi w zakresie wspoma-
ganego komputerem projektowania technicznego, usługi 
związane z opracowywaniem baz danych, wspomagane 
komputerowo projektowanie grafiki wideo, wspomagane 
komputerowo projektowanie form.

(210) 516229 (220) 2020 07 21
(731) KOSMYDEL ZENON DALMA, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) idbs
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy 
danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, dokumentacja 
komputerowa w formie elektronicznej, dzwonki telefonicz-
ne [do pobierania], e-booki, elektroniczne bazy danych zapi-
sane na nośnikach komputerowych, filmy wideo, filmy ani-
mowane, fotografie cyfrowe do pobrania, grafiki komputero-
we do pobrania, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 
klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL 
zaprogramowanych stron internetowych, książki w formacie 
cyfrowym do pobierania z Internetu, modele do rzeczywi-
stości wirtualnej, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona 
z Internetu, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, na-
grane płyty VCD, nagrania wideo, pliki graficzne do pobiera-
nia, pobieralne broszury elektroniczne, obrazy holograficz-
ne, pobieralne szablony do projektowania prezentacji audio-
wizualnych, publikacje elektroniczne, publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, videocasty, 
wzory projektów graficznych do pobrania, dane zapisane 
elektronicznie, dyski optyczne zapisane, hologramy do po-
świadczania autentyczności produktów, pliki multimedialne 
do pobrania, zapisane pliki danych, programy komputerowe, 
programy komputerowe skompilowane, 35 aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, gromadzenie i systematyzacja in-
formacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, 
gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji 
w rejestrach komputerowych, kompilacja danych dla osób 
trzecich, kompilacja informacji do komputerowych baz da-
nych, kompilacja informacji i ich wprowadzanie do kompu-
terowych baz danych, kompilacja list potencjalnych klientów, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób 
trzecich, opracowywanie katalogów, spisów w celu publika-
cji w Internecie, prowadzenie rejestru informacji, przetwarza-
nie danych, przetwarzanie danych dla firm, skomputeryzo-
wana weryfikacja danych, skomputeryzowane przetwarza-
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nie danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, skom-
puteryzowane zarządzanie rejestrami, systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, tworzenie kompu-
terowych baz danych, usługi doradcze związane z przetwa-
rzaniem danych, usługi przetwarzania danych w trybie onli-
ne, usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi w zakresie 
wyszukiwania danych, usługi wprowadzania danych, usługi 
zarządzania danymi, weryfikacja przetwarzania danych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób 
trzecich, zarządzanie komputerowymi bazami danych, zesta-
wianie danych w komputerowych bazach danych, aktualizo-
wanie informacji reklamowych w komputerowej bazie da-
nych, dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, informacja marketingowa, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, marketing cyfrowy, marketing inter-
netowy, optymalizacja stron internetowych, pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, 
prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych online, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stro-
nach internetowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, przygo-
towywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w rekla-
mie, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, 
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publiko-
wanie materiałów reklamowych online, reklama bizneso-
wych stron internetowych, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie ma-
teriałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla 
osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, reklamowanie usług 
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obej-
rzenie i porównanie usług tych dostawców, teksty (tworze-
nie reklamowych i sponsorowanych -), udostępnianie online 
przewodników reklamowych zawierających towary i usługi 
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, 
usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online 
ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodaw-
cami a właścicielami stron internetowych, usługi marketin-
gowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe onli-
ne, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi 
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej 
i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym reklama online 
w sieci komputerowej, usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w za-
kresie reklamy cyfrowej, wprowadzanie na rynek nowych 
produktów, zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej, dostarczanie informacji dotyczą-
cych produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Inter-
netu, elektroniczne przetwarzanie zamówień, organizacja 
subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji 
usług internetowych, organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi [handel], pośrednictwo w zakre-
sie transakcji handlowych i umów handlowych, produkcja 
programów typu telezakupy, organizacja subskrypcji pakie-
tów informacyjnych, produkcja programów związanych z za-
kupami w sklepach internetowych, skomputeryzowane usłu-

gi w zakresie składania zamówień online, udostępnianie in-
formacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie 
oprogramowania, udostępnianie porad dotyczących pro-
duktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi w zakresie zamówień online, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy online, 42 doradztwo w zakresie projek-
towania stron internetowych, opracowywanie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie produktów, projektowanie animacji 
na rzecz innych, projektowanie baz danych, projektowanie 
gier, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Inter-
necie, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, 
projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie 
baz danych, projektowanie i opracowywanie nowych tech-
nologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywa-
nie produktów multimedialnych, projektowanie i projekto-
wanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, 
projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie 
nowych produktów, projektowanie sieci komputerowych 
na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji kompute-
rowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybu-
cji treści multimedialnych, projektowanie stron domowych 
i stron internetowych, projektowanie stron internetowych 
w celach reklamowych, projektowanie systemów informa-
tycznych związanych z finansami, projektowanie systemów 
informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie 
systemów komputerowych, projektowanie systemów prze-
twarzania danych, projektowanie wizualne, projektowanie 
wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, 
renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obra-
zów), tworzenie platform internetowych do handlu elektro-
nicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych, usługi doradcze w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, usługi projektowania graficzne-
go wspomaganego komputerowo, usługi projektowania 
grafiki komputerowej, usługi projektowania narzędzi 
do przetwarzania danych, usługi projektowania systemów 
przetwarzania danych, usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, usługi projektowania w od-
niesieniu do systemów komputerowych, usługi projektowe 
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi 
projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowa-
nych systemów do przetwarzania informacji, usługi techno-
logiczne w zakresie projektowania, usługi w zakresie projek-
towania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie 
projektowania komputerowego, usługi w zakresie wspoma-
ganego komputerem projektowania technicznego, usługi 
związane z opracowywaniem baz danych, wspomagane 
komputerowo projektowanie grafiki wideo, wspomagane 
komputerowo projektowanie form.

(210) 516230 (220) 2020 07 21
(731) KOSMYDEL ZENON DALMA, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) dbs
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne 
bazy danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, doku-
mentacja komputerowa w formie elektronicznej, dzwonki 
telefoniczne [do pobierania], e-booki, elektroniczne bazy 
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danych zapisane na nośnikach komputerowych, filmy wi-
deo, filmy animowane, fotografie cyfrowe do pobrania, gra-
fiki komputerowe do pobrania, instrukcje obsługi w formie 
elektronicznej, klucze sieciowe USB do automatycznego 
uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, 
książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, mo-
dele do rzeczywistości wirtualnej, muzyka cyfrowa do po-
brania dostarczona z Internetu, nagrane płyty CD ROM, na-
grane płyty DVD, nagrane płyty VCD, nagrania wideo, pliki 
graficzne do pobierania, pobieralne broszury elektroniczne, 
obrazy holograficzne, pobieralne szablony do projektowa-
nia prezentacji audiowizualnych, publikacje elektroniczne, 
publikacje elektroniczne, do pobrania, środki edukacyjne 
do pobrania, videocasty, wzory projektów graficznych 
do pobrania, dane zapisane elektronicznie, dyski optyczne 
zapisane, hologramy do poświadczania autentyczności pro-
duktów, pliki multimedialne do pobrania, zapisane pliki da-
nych, programy komputerowe, programy komputerowe 
skompilowane, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, automatyczne przetwa-
rzanie danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzysty-
wanych w transmisjach elektronicznych, gromadzenie infor-
macji dla firm, gromadzenie informacji w rejestrach kompu-
terowych, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja 
informacji do komputerowych baz danych, kompilacja infor-
macji i ich wprowadzanie do komputerowych baz danych, 
kompilacja list potencjalnych klientów, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe przetwa-
rzanie danych, komputerowe zarządzanie plikami, monitoro-
wanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, opracowywa-
nie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, prowa-
dzenie rejestru informacji, przetwarzanie danych, przetwa-
rzanie danych dla firm, skomputeryzowana weryfikacja da-
nych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, skompute-
ryzowane zarządzanie danymi, skomputeryzowane zarzą-
dzanie rejestrami, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, tworzenie komputerowych baz da-
nych, usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, 
usługi przetwarzania danych w trybie online, usługi w zakre-
sie przetwarzania danych, usługi w zakresie wyszukiwania 
danych, usługi wprowadzania danych, usługi zarządzania 
danymi, weryfikacja przetwarzania danych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, za-
rządzanie komputerowymi bazami danych, zestawianie da-
nych w komputerowych bazach danych, aktualizowanie in-
formacji reklamowych w komputerowej bazie danych, do-
starczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, informacja marketingowa, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron in-
ternetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, marketing cyfrowy, marketing internetowy, 
optymalizacja stron internetowych, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, prezenta-
cja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych online, promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, przygotowywa-
nie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przy-
gotowywanie prezentacji w celach reklamowych, publiko-
wanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie 
materiałów reklamowych online, reklama biznesowych stron 
internetowych, reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-

mowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, reklamowanie usług innych do-
stawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i po-
równanie usług tych dostawców, teksty (tworzenie reklamo-
wych i sponsorowanych -), udostępnianie online przewodni-
ków reklamowych zawierających towary i usługi osób trze-
cich prowadzących handel online w Internecie, usługi dopa-
sowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające 
nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właści-
cielami stron internetowych, usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi rekla-
mowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe słu-
żące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 
usługi reklamowe, w tym reklama online w sieci komputero-
wej, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem 
Internetu i innych mediów, usługi w zakresie reklamy cyfro-
wej, wprowadzanie na rynek nowych produktów, zapewnia-
nie recenzji użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich na stronach internetowych, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, elektronicz-
ne przetwarzanie zamówień, organizacja subskrypcji me-
diów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług interne-
towych, organizowanie usług wynikających z umów z oso-
bami trzecimi [handel], pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, produkcja programów 
typu telezakupy, organizacja subskrypcji pakietów informa-
cyjnych, produkcja programów związanych z zakupami 
w sklepach internetowych, skomputeryzowane usługi w za-
kresie składania zamówień online, udostępnianie informacji 
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie opro-
gramowania, udostępnianie porad dotyczących produktów 
konsumenckich w zakresie oprogramowania, usługi w zakre-
sie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsłu-
gi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
usługi w zakresie zamówień online, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez 
sklepy online, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, opracowywanie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie produktów, projektowanie animacji na rzecz in-
nych, projektowanie baz danych, projektowanie gier, projek-
towanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, pro-
jektowanie i opracowywanie stron internetowych, projekto-
wanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych 
elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz da-
nych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii 
na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie pro-
duktów multimedialnych, projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie i tworze-
nie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie 
i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projekto-
wanie komputerowych baz danych, projektowanie nowych 
produktów, projektowanie sieci komputerowych na rzecz 
osób trzecich, projektowanie specyfikacji komputerowych, 
projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści 
multimedialnych, projektowanie stron domowych i stron in-
ternetowych, projektowanie stron internetowych w celach 
reklamowych, projektowanie systemów informatycznych 
związanych z finansami, projektowanie systemów informa-



84 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2020

tycznych dotyczących zarządzania, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie systemów przetwa-
rzania danych, projektowanie wizualne, projektowanie 
wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, 
renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obra-
zów), tworzenie platform internetowych do handlu elektro-
nicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron 
internetowych, usługi doradcze w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, usługi projektowania graficzne-
go wspomaganego komputerowo, usługi projektowania 
grafiki komputerowej, usługi projektowania narzędzi 
do przetwarzania danych, usługi projektowania systemów 
przetwarzania danych, usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, usługi projektowania w od-
niesieniu do systemów komputerowych, usługi projektowe 
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi 
projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowa-
nych systemów do przetwarzania informacji, usługi techno-
logiczne w zakresie projektowania, usługi w zakresie projek-
towania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie 
projektowania komputerowego, usługi w zakresie wspoma-
ganego komputerem projektowania technicznego, usługi 
związane z opracowywaniem baz danych, wspomagane 
komputerowo projektowanie grafiki wideo, wspomagane 
komputerowo projektowanie form.

(210) 516232 (220) 2020 07 20
(731) JUSZCZAK ZUZANNA, KRZYWDA PATRYCJA  

MI AND MOLLY SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MOLLY
(510), (511) 25 bielizna, bielizna osobista, bielizna damska, 
halki [bielizna], bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonal-
na, damska bielizna, bielizna jednorazowa, bielizna ciążowa, 
długa bielizna, body [bielizna], gorsety [bielizna], bielizna 
nocna, bielizna [część garderoby], bielizna wchłaniająca pot, 
bielizna dla niemowląt, bielizna dla kobiet, męska bielizna 
jednoczęściowa, ciążowa bielizna nocna, bokserki damskie 
[bielizna], gorsety [bielizna damska], suspensorium [bielizna 
osobista], bielizna dla mężczyzn, bielizna osobista [część gar-
deroby], bielizna osobista z dzianiny, ciepła bielizna [z długim 
rękawem i długimi nogawkami], jednoczęściowa bielizna 
damska [body połączone z rajstopami], połączenie koszul-
ki z majtkami [bielizna damska], wstawki do bielizny [części 
odzieży], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], bielizna 
damska typu body, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorse-
ciarskie], kąpielówki, płaszcze kąpielowe, czepki kąpielowe, 
sandały kąpielowe, spodenki kąpielowe, pantofle kąpielowe, 
szorty kąpielowe, kostiumy kąpielowe, wstawki do kostiu-
mów kąpielowych [części odzieży], kostiumy kąpielowe dla 
mężczyzn i kobiet, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, 
kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, płaszcze 
kąpielowe z kapturem, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiu-
my kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, 
stroje kąpielowe monokini, kąpielowe kostiumy, odzież, 
odzież gotowa, odzież dziana, halki [odzież], odzież codzien-
na, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież modelują-
ca, odzież haftowana, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
obuwie, akcesoria na szyję, rajstopy, rajstopy do tańca i gim-
nastyki [wyroby pończosznicze], wstawki do rajstop [części 
odzieży], rajstopy bez pięt, wełniane rajstopy, rajstopy spor-
towe, pończochy, pięty do pończoch, pończochy wchłania-
jące pot, skarpetki i pończochy, wstawki do pończoch [części 
odzieży], pasy do pończoch dla mężczyzn, majtki, majtki 
damskie, majtki wyszczuplające, majtki dziecięce [odzież], 
majtki dla niemowląt, majtki przypominające szorty z luźną 

nogawką, body [odzież], halki, półhalki, krótkie halki, spoden-
ki halkowe, długie luźne halki, sukienki damskie, suknie ślub-
ne, podwiązki ślubne, podwiązki, podwiązki do skarpetek.

(210) 516235 (220) 2020 07 20
(731) JUSZCZAK ZUZANNA, KRZYWDA PATRYCJA  

MI AND MOLLY SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) miandmolly
(510), (511) 25 bielizna, bielizna osobista, bielizna damska, 
halki [bielizna], bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonal-
na, damska bielizna, bielizna jednorazowa, bielizna ciążowa, 
długa bielizna, body [bielizna], gorsety [bielizna], bielizna 
nocna, bielizna [część garderoby], bielizna wchłaniająca pot, 
bielizna dla niemowląt, bielizna dla kobiet, męska bielizna 
jednoczęściowa, ciążowa bielizna nocna, bokserki damskie 
[bielizna], gorsety [bielizna damska], suspensorium [bielizna 
osobista], bielizna dla mężczyzn, bielizna osobista [część 
garderoby], bielizna osobista z dzianiny, ciepła bielizna 
[z długim rękawem i długimi nogawkami], jednoczęściowa 
bielizna damska [body połączone z rajstopami], połączenie 
koszulki z majtkami [bielizna damska], wstawki do bielizny 
[części odzieży], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], 
bielizna damska typu body, bielizna wyszczuplająca [wy-
roby gorseciarskie], kąpielówki, płaszcze kąpielowe, czepki 
kąpielowe, sandały kąpielowe, spodenki kąpielowe, pantofle 
kąpielowe, szorty kąpielowe, kostiumy kąpielowe, wstawki 
do kostiumów kąpielowych [części odzieży], kostiumy kąpie-
lowe dla mężczyzn i kobiet, okrycia zakładane na kostiumy 
kąpielowe, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczka-
mi, płaszcze kąpielowe z kapturem, kostiumy kąpielowe dla 
dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe 
dla mężczyzn, stroje kąpielowe monokini, kąpielowe ko-
stiumy, odzież, odzież gotowa, odzież dziana, halki [odzież], 
odzież codzienna, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, 
odzież modelująca, odzież haftowana, części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, obuwie, akcesoria na szyję, rajstopy, raj-
stopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], wstaw-
ki do rajstop [części odzieży], rajstopy bez pięt, wełniane 
rajstopy, rajstopy sportowe, pończochy, pięty do pończoch, 
pończochy wchłaniające pot, skarpetki i pończochy, wstaw-
ki do pończoch [części odzieży], pasy do pończoch dla męż-
czyzn, majtki, majtki damskie, majtki wyszczuplające, majtki 
dziecięce [odzież], majtki dla niemowląt, majtki przypomi-
nające szorty z luźną nogawką, body [odzież], halki, półhalki, 
krótkie halki, spodenki halkowe, długie luźne halki, sukienki 
damskie, suknie ślubne, podwiązki ślubne, podwiązki, pod-
wiązki do skarpetek.

(210) 516236 (220) 2020 07 20
(731) GILMERTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOLEA
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, agencje informacji handlowej, analizy kosz-
tów, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontak-
towania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorstwami potrzebującymi finansowania, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich produktów i usług, 
wyceny handlowe, zarządzanie hotelami, 36 agencje nieru-
chomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, analizy 
finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach finanso-
wych, organizowanie finansowania obiektów budowlanych, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czyn-
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szu, pośrednictwo w obrocie nieruchomości, usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami, finan-
sowanie projektów deweloperskich, 37 budowa domów, 
hoteli, galerii, biur, sklepów, 42 projektowanie budynków 
i centrów handlowych.

(210) 516238 (220) 2020 07 20
(731) GILMERTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLEA MIESZKANIA PRZY WYŚCIGACH

(531) 26.01.05, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, agencje informacji handlowej, analizy kosz-
tów, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontak-
towania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorstwami potrzebującymi finansowania, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich produktów i usług, 
wyceny handlowe, zarządzanie hotelami, 36 agencje nieru-
chomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, analizy 
finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach finanso-
wych, organizowanie finansowania obiektów budowlanych, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czyn-
szu, pośrednictwo w obrocie nieruchomości, usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, wynajem mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami, finan-
sowanie projektów deweloperskich, 37 budowa domów, 
hoteli, galerii, biur, sklepów, 42 projektowanie budynków 
i centrów handlowych.

(210) 516291 (220) 2020 07 22
(731) PIETRASIK KATARZYNA ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY MISIE-

PYSIE, Lusówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Misie Pysie NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK

(531) 03.01.14, 03.01.22, 03.01.28, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.

(210) 516297 (220) 2020 07 22
(731) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Głębokie Gardło SHOT BAR

(531) 02.09.14, 19.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność, usługi za-
opatrzenia w napoje, bary.

(210) 516301 (220) 2020 07 22
(731) BLIŻANOWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLT Centrum Leczenia Trądziku

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja uro-
dy dla ludzi, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
udostępnianie informacji medycznych w zakresie derma-
tologii, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry.

(210) 516303 (220) 2020 07 22
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADVENTURE BAY

(531) 01.17.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wina.

(210) 516308 (220) 2020 07 23
(731) PIEREWOJ MAREK ALBO, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) ALBO
(510), (511) 20 materiały nieprzetworzone i półprzetworzo-
ne zawarte w tej klasie, będące półproduktami, meble i akce-
soria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wysta-
wowe i oznakowanie, niemetalowe.

(210) 516312 (220) 2020 07 23
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak słowny)
(540) OD NOWA
(510), (511) 32 wody, wody mineralne, woda mineralizowa-
na [napoje].

(210) 516313 (220) 2020 07 23
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD NOWA

(531) 24.15.13, 27.05.01, 29.01.03, 27.05.02
(510), (511) 32 wody, wody mineralne, woda mineralizowa-
na [napoje].

(210) 516321 (220) 2020 07 22
(731) CPI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OfficeME
(510), (511) 9 aplikacje internetowe, oprogramowanie kom-
puterowe, w tym oprogramowanie komputerowe pobiera-
ne z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobiera-
nia, przesyłania, odbierania, edytowania, wyodrębniania, ko-
dowania, dekodowania, odtwarzania, magazynowania i or-
ganizowania danych, w tym danych audio i wideo, kompute-
rowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, 35 organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie na-
bywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsię-
biorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub 
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie 
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, ba-
dania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakre-
sie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi mar-
ketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące mar-
ketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie 
informacji marketingowej, marketing cyfrowy, marketing 
bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, pro-
wadzenie badań marketingowych, przygotowywanie pla-
nów marketingowych, planowanie strategii marketingo-
wych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowa-
nie badań marketingowych, analiza trendów marketingo-
wych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publi-
kowanie druków w celach reklamowych, kampanie reklamo-
we, informacja marketingowa, kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnienie materiałów reklamowych, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, organizowanie i pro-
mocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 

produkcja materiałów reklamowych i reklam, pośrednictwo 
w zakresie reklamy, pomoc w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca wizerunku firmy, profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie 
ulotek, broszur marketingowych, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlo-
wych i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, agencje informacji handlowej, handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie informa-
cji dotyczącej sprzedaży handlowej, badania i analiza badań 
konsumenckich, analiza świadomości społecznej w dziedzi-
nie reklamy, audyty centrów handlowych, handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie informacji do-
tyczącej sprzedaży handlowej, doradztwo handlowe w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta pro-
gram, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] 
poprzez przygotowywanie reklam, przygotowanie i roz-
mieszczenie reklam, publikacja reklam, publikowanie mate-
riałów i tekstów reklamowych, przygotowywanie materia-
łów reklamowych, planów marketingowych, przygotowy-
wanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów re-
klamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towa-
rów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie 
nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom 
trzecim, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], prowa-
dzenie interesów osób trzecich, inwestycji w zakresie nieru-
chomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelo-
wych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, ad-
ministrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi doty-
czącymi handlu i lub reklamy, doradztwo w zakresie organi-
zowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi 
deweloperskie w formie doradztwa dotyczącego organizo-
wania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz 
dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakre-
sie budownictwa, wyceny handlowe, usługi reklamowe 
i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe, 
usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi 
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, wydawanie ulo-
tek reklamowych, usługi zarządzania społecznością online, 
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wykonywa-
nie materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób 
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trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, w tym 
kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i roz-
rywkowymi, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu, 
wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, nierucho-
mości mieszkalnych, lokali użytkowych, biur, budynków, 
gruntu, organizacja najmu nieruchomości handlowych, ścią-
ganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiada-
nych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych i usługowych w nieruchomościach budynkowych, or-
ganizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji 
związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub po-
średnictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji 
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomo-
ści w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie 
dzierżawy ziemi, wynajmem pomieszczeń biurowych, han-
dlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlo-
wych, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem nierucho-
mości i majątku, pośrednictwo w najmie i handlu nierucho-
mościami, usługi developerskie w tym tworzenie i pozyski-
wanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nierucho-
mości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawie-
raniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, po-
wierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, 
zarządzanie inwestycjami, ocena i wycena galerii handlo-
wych, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biuro-
wymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie bu-
dynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, usługi finansowe w zakre-
sie wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lo-
kalowych, oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie 
obrotu nieruchomościami, prowadzenie rozliczeń finanso-
wych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub 
sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztuki, wycena nie-
ruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji, inwe-
stycje kapitałowe, inwestycje na rynku nieruchomości, emi-
sja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, 
emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominko-
wych, emisja bonów wartościowych w ramach programu 
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane 
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 mobilne usłu-
gi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, usługi telefonii i telefonii mobilnej, 
udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą kablową lub 
za pomocą satelitów radiowych lub droga radiową, udostęp-
nianie instalacji telekomunikacyjnych w celach komercyj-
nych lub edukacyjnych, dostarczanie informacji komunika-
cyjnych, interaktywne usługi: nadawania programów i łącz-
ności, telekomunikacyjne, wideotekstowe, przesyłania wia-
domości błyskawicznych i danych, dostarczania wiadomości 
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, bezpieczne 
transmitowanie danych cyfrowych za pomocą kanałów tele-
komunikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, 
transmisja informacji dla celów biznesowych, komunikacja 
przez sieci elektroniczne, za pomocą środków elektronicz-
nych, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektro-
nicznej, przesyłanie, odbieranie i transmisja wiadomości, or-
ganizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicz-
nych, transmisja krótkich informacji [SMS], obrazów, mowy, 
dźwięku, muzyki, i komunikatów tekstowych pomiędzy mo-
bilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, przekazywanie 
danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informa-
cji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie danych, 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych 
za pośrednictwem telekomunikacji, świadczenie usług w za-
kresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług 

wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, udostęp-
nianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfro-
wych, elektronicznych, udostępnianie informacji na temat 
komunikacji medialnej, w zakresie komunikacji, informacji 
związanych z komunikacją bezprzewodową, usługi groma-
dzenia i przesyłania wiadomości, usługi informacyjne doty-
czące sieci łączności elektronicznej, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi 
komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi in-
formacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi kon-
sultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi światłowo-
dowej telekomunikacji, telefonii i telefonii mobilnej, usługi 
transmisyjne, usługi transmisji danych przez sieci telekomu-
nikacyjne, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyj-
nej, usługi wideokonferencji, usługi zintegrowanego przesy-
łania wiadomości, zapewnianie elektronicznych połączeń 
telekomunikacyjnych, zapewnianie połączeń telekomunika-
cyjnych dla centrów danych, 41 administrowanie (organizo-
wanie) usługami rozrywkowymi lub działalnością kulturalną 
w budynkach, dla najemców, dzierżawców i użytkowników 
budynków lub ich części, usługi doradcze w zakresie plano-
wania imprez specjalnych, publikowanie informacji z zakresu 
efektywności działań centrów handlowych, handlu i usług, 
tworzenie fanklubów, prowadzenie szkoleń i analiz z zakresu 
efektywności działalności centrów handlowych i efektywno-
ści handlu i usług, centra rozrywki, badania edukacyjne, foto-
reportaże, dostarczanie rozrywki w postacie nagranej muzy-
ki, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradz-
two w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe 
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarcza-
nie informacji na temat aktywności kulturalnych, sporto-
wych, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji, 
rozrywce, wypoczynku, działalności kulturalnej, organizacja 
imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji i kongresów, konferencji na temat biznesu i handlu, 
konferencji związanych z reklamą, konkursów, organizowa-
nie zjazdów w celach rozrywkowych, handlowych, edukacyj-
nych, biznesowych, planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], publikowanie materiałów drukowanych, publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, publikowanie 
plakatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, rozrywka on-line, szkolenia w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia bizne-
sowe, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośred-
nictwem sieci komputerowych, usługi szkoleniowe w zakre-
sie doradztwa do spraw zarządzania, usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, 42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu kom-
puterowego, oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, 
powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowe-
go oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmo-
wanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, usługi komputerowe w za-
kresie ochrony antywirusowej, analizy systemów kompute-
rowych, opracowywanie projektów technicznych, doradz-
two budowlane w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usłu-
gi w zakresie dekoracji wnętrz, odpłatne udostępnianie kom-
puterowych baz danych, projektowanie architektoniczne 
i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz mieszkal-
nych, biur i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy 
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlane-
go, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, w tym 
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projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów 
z tego zakresu, projektowanie umeblowania i wyposażenia 
pomieszczeń handlowych i usługowych, projektowanie skle-
pów, projektowanie hoteli, doradztwo w dziedzinie automa-
tyzacji biura i miejsca pracy, usługi w zakresie badania i udo-
skonalania nowych produktów, badanie jakości produktów, 
ocena i wycena nieruchomości pod kątem występowania 
materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości, pla-
nowanie budowy nieruchomości, projektowanie budynków, 
w tym galerii handlowych, hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, 43 udostępnianie obiektów na imprezy 
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udo-
stępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie-
dzenia, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotela-
mi, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi biur zakwaterowa-
nia, usługi opieki nad dziećmi świadczone na obiektach han-
dlowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w za-
kresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem bu-
dynków przenośnych.

(210) 516343 (220) 2020 07 23
(731) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING OF ENTERTAINMENT

(531) 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i re-
porterskie, kabarety, usługi rozrywkowe w postaci produkcji 
estradowej i kabaretu, rozrywka, kabarety i dyskoteki, wido-
wiska rewiowo-kabaretowe, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów ra-
diowych i telewizyjnych, produkcja widowisk.

(210) 516344 (220) 2020 07 23
(731) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMEDIOWA

(531) 27.05.01, 16.01.13
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, restauracje oferują-
ce dania na wynos, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, usługi kawiarni, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos.

(210) 516349 (220) 2020 07 23
(731) YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DOMANI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 
26.11.10

(510), (511) 9 biżuteria przekazująca dane, urządzenia tele-
komunikacyjne w postaci biżuterii, zegarki inteligentne, filmy 
wideo, inteligentne pierścionki, bransoletki inteligentne, cy-
frowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia 
na ciele lub w ubraniach, urządzenia komunikacyjne do no-
szenia w postaci zegarków na rękę, aplikacje do pobrania, fil-
my do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, pliki 
multimedialne do pobrania, nagrania wideo do pobrania, 
fotografie cyfrowe do pobrania, publikacje w formie elektro-
nicznej do pobrania, nagrania wideo, nagrania multimedial-
ne, karty kodowane, 14 biżuteria, biżuteria sztuczna, wyroby 
jubilerskie [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
wpinki do klapy [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub bi-
żuteria] do użytku osobistego, spinki do mankietów i krawa-
tów, kamienie szlachetne, ozdoby powlekane metalami szla-
chetnymi, odznaki z metali szlachetnych, trofea powlekane 
metalami szlachetnymi, medale powlekane metalami szla-
chetnymi, statuetki z metali szlachetnych, puchary z metali 
szlachetnych, metale szlachetne i ich stopy, osobiste ozdoby 
z metali szlachetnych, ozdoby ścienne z metali szlachetnych, 
ozdobne szpilki z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali 
szlachetnych, pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, 
pudełka z metali szlachetnych na biżuterię, breloczki do klu-
czy powlekane metalami szlachetnymi, figurki [bibeloty] 
wykonane z metali szlachetnych, szkatułki na zegary z me-
tali szlachetnych, łańcuszki kord wykonane z metali szlachet-
nych, kółka na klucze z metali szlachetnych, ozdoby do kape-
luszy z metali szlachetnych, wisiorki do kluczy z metali szla-
chetnych, breloczki do kluczy z metali szlachetnych, posągi 
z metali szlachetnych i ich stopów, łańcuszki do krawatów 
wykonane z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię, ozdo-
by świąteczne [figurki] z metali szlachetnych, inne niż ozdo-
by choinkowe, zegary i zegarki, artykuły zegarmistrzowskie, 
przyrządy zegarmistrzowskie, etui do zegarków i zegarów, 
mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy do zegarów 
i zegarków, futerały do zegarów i zegarków, stojaki na zegary, 
skrzynki na zegarki, pudełka na zegarki, woreczki na zegarki, 
zegarki dla płetwonurków, bransolety do zegarków, dewiz-
ki do zegarków, łańcuszki do zegarków, akcesoria do zegar-
ków, części do zegarków, paski do zegarków, zegary cyfrowe 
z radiem, zegary cyfrowe sterowane elektronicznie, zegarki 
zasilane energią słoneczną, bransolety i zegarki połączone, 
pudełka do eksponowania zegarków, etui na artykuły zegar-
mistrzowskie, chronografy do użytku jako zegarki, zegarki 
do użytku w sporcie, wisiorki do łańcuszków do zegarków, 
kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, części 
i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, 16 publikacje 
reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, publika-
cje promocyjne, publikacje drukowane, ilustrowane albumy, 
reprodukcje fotograficzne, fotografie, karty upominkowe, 
papierowe karty lojalnościowe, reprodukcje graficzne, mate-
riały piśmienne, materiały do pakowania z papieru, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka 
do pakowania, 35 usługi reklamowe w zakresie artykułów ju-
bilerskich, zegarów i zegarków, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej takich towarów jak: biżuteria przekazująca dane, 
urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, zegarki 
inteligentne, filmy wideo, inteligentne pierścionki, branso-
letki inteligentne, cyfrowe elektroniczne urządzenia komu-
nikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia 
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komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, 
aplikacje do pobrania, filmy do pobrania, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, na-
grania wideo do pobrania, fotografie cyfrowe do pobrania, 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, nagrania 
wideo, nagrania multimedialne, karty kodowane, biżuteria, 
biżuteria sztuczna, wyroby jubilerskie [biżuteria], bransoletki 
identyfikacyjne [biżuteria], wpinki do klapy [biżuteria], arty-
kuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
spinki do mankietów i krawatów, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej takich towarów jak: kamienie szlachetne, 
ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, odznaki z me-
tali szlachetnych, trofea powlekane metalami szlachetnymi, 
medale powlekane metalami szlachetnymi, statuetki z me-
tali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, metale 
szlachetne i ich stopy, osobiste ozdoby z metali szlachet-
nych, ozdoby ścienne z metali szlachetnych, ozdobne szpilki 
z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali szlachetnych, 
pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, pudełka z meta-
li szlachetnych na biżuterię, breloczki do kluczy powlekane 
metalami szlachetnymi, figurki [bibeloty] wykonane z metali 
szlachetnych, szkatułki na zegary z metali szlachetnych, łań-
cuszki kord wykonane z metali szlachetnych, kółka na klucze 
z metali szlachetnych, ozdoby do kapeluszy z metali szla-
chetnych, wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej takich towarów jak: brelocz-
ki do kluczy z metali szlachetnych, posągi z metali szlachet-
nych i ich stopów, łańcuszki do krawatów wykonane z me-
tali szlachetnych, szkatułki na biżuterię, ozdoby świąteczne 
[figurki] z metali szlachetnych, inne niż ozdoby choinkowe, 
zegary i zegarki, artykuły zegarmistrzowskie, przyrządy ze-
garmistrzowskie, etui do zegarków i zegarów, mechanizmy 
do zegarów i zegarków, obudowy do zegarów i zegarków, 
futerały do zegarów i zegarków, stojaki na zegary, skrzynki 
na zegarki, pudełka na zegarki, woreczki na zegarki, zegarki 
dla płetwonurków, bransolety do zegarków, dewizki do ze-
garków, łańcuszki do zegarków, akcesoria do zegarków, części 
do zegarków, paski do zegarków, zegary cyfrowe z radiem, 
zegary cyfrowe sterowane elektronicznie, zegarki zasilane 
energią słoneczną, bransolety i zegarki połączone, pudełka 
do eksponowania zegarków, etui na artykuły zegarmistrzow-
skie, chronografy do użytku jako zegarki, zegarki do użyt-
ku w sporcie, wisiorki do łańcuszków do zegarków, kasetki 
do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, części i akce-
soria do przyrządów zegarmistrzowskich, produkcja filmów 
reklamowych, publikacja treści reklamowych, produkcja re-
klam, dystrybucja tekstów reklamowych, przygotowywanie 
publikacji reklamowych, promocja sprzedaży, opracowywa-
nie kampanii promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, pokazy towarów do celów promocyjnych, 
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, pomoc w zarządzaniu w zakresie pro-
mocji działalności gospodarczej, organizowanie wystaw 
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizo-
wanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyj-
nych programów motywacyjnych, produkcja promocyjnych 
kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, 
kampanie marketingowe, informacja marketingowa, doradz-
two reklamowe i marketingowe, informacja handlowa.

(210) 516353 (220) 2020 07 23
(731) VERIOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Verisorb
(510), (511) 16 opakowania na żywność.

(210) 516360 (220) 2020 07 23
(731) WASZKOWIAK ŁUKASZ WA-TECH, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wild camp

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 03.01.14, 03.01.16, 
03.01.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.07.05

(510), (511) 12 przyczepo-namioty, 22 namioty, namioty 
kempingowe, daszki do namiotów, namioty [daszki] dla po-
jazdów, namioty doczepiane do pojazdów, namioty wyko-
nane z materiałów tekstylnych, namioty [daszki] do przyczep 
kempingowych, plandeki, markizy, namioty i niedopasowa-
ne pokrycia.

(210) 516361 (220) 2020 07 23
(731) LEJWODA ANNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVOCOUTURE

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki zapachowe, perfumy, 
saszetki zapachowe, zapachy do wnętrz, zapachy do szafy, 
zapachy do bielizny, 25 bielizna osobista, bielizna damska, 
body, pończochy, rajstopy, skarpetki, kostiumy kąpielowe, 
szlafroki, bielizna nocna, halki, podkoszulki.

(210) 516363 (220) 2020 07 23
(731) KOZIK PAULINA, Szczekociny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PauLar
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(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.10, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.12, 26.11.13, 26.03.23

(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 516365 (220) 2020 07 23
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Skrzypovita Pro
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała i urody, 
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, zębów, pa-
znokci, włosów, mydła, olejki eteryczne, dezodoranty osobi-
ste, maseczki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do opalania, szampony.

(210) 516367 (220) 2020 07 23
(731) ŁOJEWSKI ARTUR LANGUAGE PROFESSIONALS, 

Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLP METROPOLITAN LANGUAGE PROFESSIONALS

(531) 29.01.13, 01.07.06, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19

(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języków 
obcych.

(210) 516382 (220) 2020 07 23
(731) FAKIOGLU ISMAIL BLUE START HANDEL ODZIEŻĄ, 

Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jagerfabel

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 
26.11.06, 26.11.13

(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty damskie, buty 
do biegania, buty do koszykówki, buty dziecięce, buty gim-
nastyczne, buty płócienne, buty robocze, buty sportowe, 
buty sznurowane, buty zimowe, espadryle, japonki, kalosze, 
obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie do uprawiania sportów, obuwie gimnastyczne, obu-
wie gumowe, obuwie na plażę, obuwie robocze, obuwie re-
kreacyjne, obuwie sportowe, sandały, sandały damskie, san-
dały męskie, tenisówki, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bluzki, bluzy 
dresowe, bluzy sportowe, bojówki, bokserki, bryczesy, dżin-
sy, garnitury, getry, golfy, kamizelki, kombinezony, komplety 
sportowe, koszule, koszule sportowe, koszulki polo, koszulki 
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, kurtki, legginsy, 

odzież codzienna, odzież damska, odzież dziecięca, odzież 
męska, odzież sportowa, piżamy, płaszcze, podkoszulki, pod-
koszulki sportowe, pulowery, skarpetki, spodenki, spódnice, 
spodnie, swetry, wiatrówki, 35 organizacja i przeprowadzanie 
wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, organizowanie i pro-
wadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlo-
wych online, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakre-
sie odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybucja ulotek, 
broszur, druków i próbek do celów reklamowych i promo-
cyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, broszur i ma-
teriałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
online w zakresie obuwia.

(210) 516396 (220) 2020 07 24
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) BRAĆ
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, restauracje dla turystów, restauracje oferu-
jące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje 
z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, udostępnia-
nie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na te-
mat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, 
usługi barów i restauracji, usługi biur podróży w zakresie re-
zerwowania restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi 
restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restau-
racji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, 
usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszyn-
kiem, usługi w zakresie restauracji [brasserie], zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 516399 (220) 2020 07 24
(731) GRANT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARON THE FAMILY ZAKWAS BURACZANY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 24.03.07, 24.03.18

(510), (511) 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, 
jaja ptasie i produkty z jaj, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy 
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i wywary, ekstrakty mięsne, naturalne i sztuczne osłonki 
do kiełbas, 30 dania gotowe i wytrwane przekąski, a miano-
wicie przetwory na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, kra-
kersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, 
ryżu i zbóż, kanapki i pizza, sól, przyprawy i dodatki smako-
we, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże.

(210) 516401 (220) 2020 07 24
(731) URBAŃSKA ANNA Z.P.C.P. URBAŃSCY,  

Sucha Beskidzka
(540) (znak słowny)
(540) PISCHINERRO
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe i wytrawne 
przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 
i desery: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże.

(210) 516403 (220) 2020 07 24
(731) URBAŃSKA ANNA Z.P.C.P. URBAŃSCY,  

Sucha Beskidzka
(540) (znak słowny)
(540) WAFERINO
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe i wytrawne 
przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 
i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże.

(210) 516407 (220) 2020 07 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI BUDOWNICTWA 

HOLDIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Holdimex

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 37 usługi w zakresie budownictwa oraz prowa-
dzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownic-
twa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, 
usługi remontowe w zakresie obiektów budowlanych, usłu-
gi wykończeniowe, usługi instalacyjne drzwi i okien, usługi 
instalacyjne urządzeń klimatyzacyjnych, usługi instalacyjne 
systemów wodno-kanalizacyjnych, usługi instalacyjne cen-
tralnego ogrzewania, wykonywanie instalacji elektrycznych 
budynków i budowli, naprawy obiektów budowlanych, usłu-
gi w zakresie restauracji budynków i konserwacji obiektów 
budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkanio-
wych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budo-
wania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wod-
no-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, 

prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju 
wnętrz, usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany 
i nadzór techniczny, usługi konserwatorskie i wykończenio-
we w zakresie budynków.

(210) 516413 (220) 2020 07 24
(731) SHUKH ELINA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) GOWORI.PL
(510), (511) 41 edukacja językowa.

(210) 516426 (220) 2020 07 24
(731) GRANT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIMCHI KLASYCZNE BARON THE FAMILY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 24.03.07, 
24.03.18

(510), (511) 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, 
jaja ptasie i produkty z jaj, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, naturalne i sztuczne osłonki 
do kiełbas, 30 dania gotowe i wytrwane przekąski, a miano-
wicie przetwory na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, kra-
kersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, 
ryżu i zbóż, kanapki i pizza, sól, przyprawy i dodatki smako-
we, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże.

(210) 516432 (220) 2020 07 24
(731) KOKOT JOLANTA PAMAX, Czarny Las
(540) (znak słowny)
(540) KUBASZKA
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzch-
nia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, 
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, 
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, kurtki, skarpetki, paski [odzież], stroje kąpielowe, 
kąpielówki, obuwie, czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzeda-
ży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: odzież, 
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież 
dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i męż-
czyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, 
odzież treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shir-
ty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna 
damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, 
paski [odzież], stroje kąpielowe, kąpielówki, obuwie, czapki 
[nakrycia głowy], nakrycia głowy.
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(210) 516436 (220) 2020 07 24
(731) LAWBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAWBOX FIRM COMPLETE BUSINESS SOLUTIONS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi informacji prawnej, 
usługi wsparcia prawnego, usługi prawne pro bono, usłu-
gi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do fil-
mów, usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubez-
pieczeń społecznych, usługi prawne związane z negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne w zakresie 
procedur związanych z prawami własności przemysłowej, 
usługi prawne związane eksploatacją praw własności prze-
mysłowej i praw autorskich, usługi prawne w zakresie ne-
gocjowania i sporządzania umów związanych z prawami 
własności intelektualnej, usługi prawne związane z zarzą-
dzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne dotyczące 
rejestracji znaków towarowych, usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne 
związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi do-
radcze związane z prawami konsumenta (doradztwo praw-
ne), usługi prawne świadczone w związku z procesami są-
dowymi, usługi prawne dotyczące testamentów.

(210) 516444 (220) 2020 07 27
(731) UNIQFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U uniqform

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 20 meble wystawiennicze do punktów sprze-
daży, stojaki do wystawiania materiałów [meble], zabudo-
wy wystawowe [meble] metalowe, meble do celów wysta-
wowych, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudo-
wy, meble kuchenne na wymiar, blaty kuchenne [meble], 
meble sypialne, 37 usługi budowlane, 40 produkcja mebli 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich.

(210) 516447 (220) 2020 07 27
(731) SZYDLIK MONIKA, Cerkwica
(540) (znak słowny)
(540) SOBERRY
(510), (511) 29 owoce przetworzone, lukrowane (owoce 
-), krojone owoce, owoce aromatyzowane, sfermentowa-
ne owoce, pokrojone owoce, kandyzowane owoce, owo-
ce marynowane, owoce konserwowane, mrożone owoce, 
owoce lukrowane, suszone owoce, owoce glazurowane, 

gotowane owoce, owoce gotowane, owoce w puszkach, 
owoce konserwowane w alkoholu, owoce w plasterkach, 
konserwowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, owoce konserwowane 
w słoikach, miąższ owoców, sałatki owocowe, chipsy owo-
cowe, desery owocowe, skórki owocowe, proszki owoco-
we, galaretki owocowe, przeciery owocowe, marmolady 
owocowe, dżemy owocowe, skórki owocowe [suszone 
purée owocowe], przekąski z owoców, pasta z owoców, 
kompozycje owoców przetworzonych, przetwory owo-
cowe [dżemy], kandyzowane przekąski owocowe, słodkie 
nadzienia z owoców, przekąski na bazie owoców, soki owo-
cowe do gotowania, owocowe pasty do smarowania, dże-
my i marmolady owocowe, owocowe nadzienia do ciast, 
jogurty o smaku owocowym, przekąski na bazie suszonych 
owoców, batoniki na bazie owoców i orzechów, koncentra-
ty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, napoje 
na bazie mleka zawierające sok owocowy, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, nadzienia na bazie 
owoców do ciast typu cobbler, pasty do smarowania skła-
dające się głównie z owoców, nadzienia na bazie owoców 
do placków i ciast, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
gazowane soki owocowe, koktajle owocowe, bezalkoho-
lowe, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 
koncentraty soków owocowych, lemoniada, lemoniady 
(syropy do -), mieszane soki owocowe, mrożone napoje 
owocowe, napoje aromatyzowane owocami, napoje bez-
alkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje 
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bez-
alkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, napoje mrożone na bazie owo-
ców, napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, 
z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe niealkoholo-
we, napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe, 
owocowe nektary, bezalkoholowe, owoce (bezalkoholowe 
napoje z soków -), napoje zawierające głównie soki owoco-
we, organiczny sok owocowy, poncz owocowy, bezalkoho-
lowy, skoncentrowane soki owocowe, soki, soki gazowane, 
soki owocowe [napoje], sorbety [napoje], sorbety w postaci 
napojów, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych 
owocami, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], wody 
o smaku owocowym.

(210) 516466 (220) 2020 07 27
(731) KASPERKIEWICZ MARIA H4H RECRUITMENT, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Human4Human Recruitment
(510), (511) 35 usługi rekrutacyjne, agencje rekrutacyjne, 
agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia, agencje 
zatrudnienia tymczasowego, usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, or-
ganizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, selekcja 
personelu, zarządzanie personelem, znajdowanie zatrud-
nienia dla personelu, reklama rekrutacji personelu, analizy 
gospodarcze, analizy otoczenia biznesowego organizacji 
i badania wizerunku pracodawców na lokalnych rynkach, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wi-
zerunku firmy, doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, usługi 
marketingowe, administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa związane z administrowa-
niem i zarządzaniem hotelami.
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(210) 516472 (220) 2020 07 27
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) FLEXASLIMIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 516482 (220) 2020 07 27
(731) KOM-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Vuelta Cars
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów osobowych 
i dostawczych, diagnostyka komputerowa samochodów, 
naprawa silników, naprawy mechaniczne, serwis klimatyzacji 
samochodowej, naprawy blacharsko-lakiernicze.

(210) 516485 (220) 2020 07 27
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Startavit
(510), (511) 1 nawozy.

(210) 516486 (220) 2020 07 27
(731) S.F. EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SF S.F.EXPRESS

(531) 01.07.06, 01.07.12, 24.15.21, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 39 usługi kurierskie, transport lądowy, wodny, 
lotniczy i rurociągowy.

(210) 516497 (220) 2020 07 28
(731) BRĘDZEL ARTUR BOULANGERIE, Konopiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BOULANGERIE WYPIEKI I KAWA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.04, 24.17.02
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, zarzą-
dzanie restauracjami dla osób trzecich, 43 obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), oferowanie żywności i napojów dla gości w re-

stauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja caterin-
gu na imprezy urodzinowe, usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 516541 (220) 2020 07 29
(731) PŁOSZAJ PATRYK, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zagrawerowani.pl

(531) 01.03.02, 01.03.15, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 grawerowanie, grawerowanie form, grawe-
rowanie laserowe, grawerowanie matryc, grawerowanie pie-
czątek, udzielanie informacji związanych z grawerowaniem 
pieczątek, usługi grawerowania pieczątek gumowych, usługi 
grawerowania pieczęci, usługi grawerowania tabliczek z na-
zwiskiem.

(210) 516542 (220) 2020 07 29
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYMGLIPTIN
(510), (511) 5 leki i preparaty farmaceutyczne, leki i prepara-
ty farmaceutyczne do leczenia i profilaktyki cukrzycy.

(210) 516543 (220) 2020 07 29
(731) AUTO-DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Korczyna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD auto-dekor

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pokrowce na siedzenia pojazdów.

(210) 516551 (220) 2020 07 29
(731) GONDEK JAROSŁAW, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) ASHMO
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, maski ko-
smetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz-
nych, olejki do celów kosmetycznych, balsamy do celów 
kosmetycznych, balsamy inne niż do celów medycznych, 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, preparaty kola-



94 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2020

genowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda utle-
niona do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory 
toaletowe], chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czysz-
czenia, chusteczki nasączone preparatami do usuwania ma-
kijażu, mydła, mydło dezodoryzujące, preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaleto-
we], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty kolage-
nowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 

do kąpieli, preparaty toaletowe, środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, produkty perfumeryjne, środki czysz-
czące do celów gospodarstwa domowego, 5 alkohol leczni-
czy, antybakteryjne środki do mycia rąk, antyseptyki, balsa-
my do użytku medycznego, chusteczki nasączone płynami 
farmaceutycznymi, preparaty zawierające aloes do celów 
farmaceutycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfeku-
jące, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gliceryna 
do celów medycznych, preparaty witaminowe.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 513546, 513769, 516485

3 509340, 510553, 512383, 512384, 512385, 513546, 514174, 514271, 514460, 514530, 514532, 514535, 514536, 
514537, 514539, 514542, 514543, 514544, 514547, 514611, 514664, 514665, 514666, 514668, 514669, 514670, 
514843, 514891, 514892, 514893, 514895, 514897, 514898, 514900, 514901, 514926, 514927, 514928, 514929, 
514970, 514971, 515084, 515518, 515519, 515523, 515524, 515525, 515539, 515948, 515949, 516187, 516361, 
516365, 516551

5 511332, 511333, 512383, 512384, 512385, 512931, 513546, 514094, 514096, 514120, 514174, 514530, 514532, 
514535, 514536, 514537, 514539, 514542, 514543, 514544, 514547, 514611, 514664, 514665, 514666, 514668, 
514669, 514670, 514843, 514891, 514892, 514893, 514895, 514897, 514898, 514900, 514901, 514970, 514971, 
515518, 515519, 515523, 515524, 515525, 516086, 516096, 516124, 516133, 516472, 516542, 516551

6 515472, 515473, 515474, 515476, 515477, 515481, 515771

7 512382, 515363, 515472, 515473, 515474, 515476, 515477, 515771, 516150

8 514460

9 510060, 514647, 514868, 515135, 515179, 515181, 515762, 515768, 515925, 516186, 516228, 516229, 516230, 
516321, 516349

10 514174, 514530, 514532, 514535, 514536, 514537, 514539, 514542, 514543, 514547, 514611, 514664, 514665, 
514666, 514668, 514669, 514670, 515518, 515519, 515523, 515524, 515525

11 509340, 511321, 514544, 516186

12 515391, 516360, 516543

14 510553, 514868, 515952, 516349

16 509340, 511922, 513769, 514566, 514868, 515486, 515487, 515952, 516209, 516349, 516353

17 515771

18 510702, 513764

19 514613, 515416, 515461, 515467, 515469, 515471, 515771, 516091, 516205, 516209

20 509340, 511321, 516308, 516444

21 509340, 515260, 515964, 515971

22 516360

24 515952

25 510702, 514092, 514120, 515785, 515952, 516232, 516235, 516343, 516361, 516363, 516382, 516432

26 516144

27 509340

28 509340, 510060, 514120, 515051, 515278, 515762

29 513211, 513898, 515050, 515314, 515354, 515355, 515376, 515378, 516227, 516399, 516426, 516447

30 513211, 513898, 513956, 514205, 514206, 514207, 514682, 514688, 515050, 515376, 515378, 515389, 515952, 
516121, 516122, 516227, 516399, 516401, 516403, 516426

31 511332, 511333, 513898, 514094, 514096, 514828

32 514684, 515050, 515737, 515773, 516088, 516089, 516312, 516313, 516447

33 516303

34 514720, 515198
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35 503087, 510553, 510702, 511305, 511321, 511332, 511333, 511922, 511948, 513128, 513211, 513764, 514120, 
514529, 514827, 514843, 514868, 515010, 515084, 515135, 515181, 515461, 515467, 515469, 515471, 515486, 
515487, 515768, 515925, 515948, 515949, 515952, 516091, 516093, 516103, 516128, 516197, 516209, 516228, 
516229, 516230, 516236, 516238, 516321, 516349, 516382, 516432, 516466, 516497

36 514827, 515097, 515181, 515768, 516128, 516209, 516236, 516238, 516321

37 511321, 514827, 515097, 515771, 516186, 516209, 516236, 516238, 516407, 516444, 516482

38 514566, 515768, 516321

39 513211, 515056, 515472, 515473, 515474, 515476, 515477, 515771, 516209, 516486

40 511321, 512382, 516128, 516197, 516444, 516541

41 503465, 510060, 512708, 513128, 514460, 514566, 514694, 514827, 514920, 515010, 515107, 515278, 515391, 
515486, 515487, 515762, 515768, 515771, 516321, 516343, 516367, 516413

42 511321, 511922, 514827, 515097, 515107, 515179, 515472, 515473, 515474, 515476, 515477, 515771, 515925, 
516186, 516197, 516209, 516228, 516229, 516230, 516236, 516238, 516321

43 509632, 513470, 513473, 515329, 515330, 515388, 515833, 515922, 516093, 516128, 516180, 516291, 516297, 
516321, 516344, 516396, 516497

44 514120, 514255, 514460, 514694, 514843, 514920, 515010, 515440, 515510, 515948, 515949, 515950, 516123, 
516301

45 508492, 508493, 515768, 516209, 516436
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

#INREALLIFE 514900

9dots.pl 515278

A4 515107

ABAKS-SYSTEM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 508492

ABAKS-SYSTEM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 508493

ACOLKA 514537

ActiFolin 514543

ACTIVE & HEALTH 515737

AD auto-dekor 516543

ADVENTURE BAY 516303

ALBO 516308

aligato 511922

ALKEMIE Feel the spirit! 512383

ALKEMIE Feel the spirit! 512385

ANNA KOSZELA ARCHITEKTURA WNĘTRZ 511321

Antidotum CENTRUM POMOCY  
I DORADZTWA 515510

APAP intense 514174

Apartamenty Centrum Villa Perla 509632

APLIQ apply today! 516144

AQUA FRUTA 514684

ASHMO 516551

AVOCOUTURE 516361

B BOULANGERIE WYPIEKI I KAWA 516497

BALERINA 514897

BARON THE FAMILY ZAKWAS BURACZANY 516399

BARRACUDA 516150

be BIO Home 515084

BRAĆ 516396

BYDŁO GOLMIX 511333

Calcium Alergo 515525

Calcium DUO ALERGO + kwercetyna 515523

CANNABIS ANIMALS 514094

CANNABIS ANIMALS 514096

CARDIOSTATIL 516086

CEWITAN 514530

CHESTERFIELD SELECTED HARVEST 515198

CHICKENEAT 515833

Climeston 514670

CLT Centrum Leczenia Trądziku 516301

CONSTANS GRUPA 516128

CYNARSKI 515948

CYNARSKI 515949

DALMA 515925

Dalma 516228

dbs 516230

Delecta PROSTO Z SERCA FAJNA  
POLEWA pomarańczowa NOWOŚĆ  
GOTOWA BEZ TŁUSZCZÓW  
UTWARDZONYCH IDEALNE DODATKI 513956

Dentisal 514542

Dizzart 513128

DOMANI 516349

Dr Quss 515539

DRONE DIVISION AERIAL SOLUTIONS 515391

Dropi Ce 514669

ecofamily 503087

edusensus 515762

emix 516227

ERLA VIREX 513546

F flooro 516205

Feel the spirit! 512384

Fernando Martins de Bulhoes 515952

-Finsla. 515518

FLEXASLIMIN 516472

FLOSLEK PHARMA OCU HYGIENE 514891

FRADERKI 515314

FRANK & OLI 515378

FRANK&OLI 515376

FRANKO GOTTI 510702

fresco 513898

FUD FABRYKA URZĄDZEŃ  
DŹWIGOWYCH S.A. 515476

FUD FINANCE 515477

FUD SERVICE 515473

FUD TECHNOLOGIES 515474

FUD 515472

G GOLPASZ 511332

GABRIELLE 514092

GLONKILL 514926

GLONPRO 514927

Głębokie Gardło SHOT BAR 516297

GOWORI.PL 516413

Grafiro 515135

GREEN for skin 514971

GTV BUS 515056

Gynauxil 514532

HEKTAR WIEDZY 515010

Holdimex 516407

Hortex BĄBELOVE 515773
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Human4Human Recruitment 516466

humanet 514647

idbs 516229

Imbir i Ryż 513470

INTERNI 511305

IR Imperium relacji 514920

jagerfabel 516382

JASMIN 514843

KASZTELAŃSKI 514682

KIELCE Ketchup Extra Kielecki ŁAGODNY  
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH 514206

KIELCE Ketchup Kielecki a’la MEKSYKAŃSKI  
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH OSTRY 514207

KIELCE Ketchupik Kielecki PYSZNY,  
ŁAGODNY KETCHUP :) BEZ SUBSTANCJI  
KONSERWUJĄCYCH 514205

KIMCHI KLASYCZNE BARON THE FAMILY 516426

KING OF ENTERTAINMENT 516343

KN KNDEVELOPER MIESZKANIA  
I APARTAMENTY 515097

KOMEDIOWA 516344

KRaina EKSPERYMENTÓW 510060

KUBASZKA 516432

La Revolté 515260

LAWBOX FIRM COMPLETE BUSINESS  
SOLUTIONS 516436

LET’S MAKE-UP 514694

LOOT 515051

MADISON 514720

MAN MADE THE CAKE 2020 515389

mBot 515179

MC 516197

MediStuff 515440

miandmolly 516235

MIASTECZKO SIEWIERZ JEZIORNA 514827

Ministerstwo Klimatu 515486

Ministerstwo Klimatu 515487

Miositogyn 514535

Misie Pysie NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK 516291

mistLove 514892

MLP METROPOLITAN LANGUAGE  
PROFESSIONALS 516367

MOLLY 516232

MS EXPERT.PL 515416

Mystic Lashes 514460

na STRAGANIE 516093

NABILATON 516186

Niwa-Med 516123

NOWA PRAGA 516209

OD NOWA 516312

OD NOWA 516313

OfficeME 516321

OLEA 515467

Omnigena 515363

ORDESSA 516091

OTIS 515461

PauLar 516363

Pedicetamol 514547

peellove 514898

PEELLOVE 514901

Pelamox 514536

PENTA 516096

PIANATECH 514928

PIANAX SYSTEM 514929

PISCHINERRO 516401

Plusssz 514665

Plusssz 514666

Plusssz 514668

Polski Lek 515524

Powered by HUZAR 516121

Powered by HUZAR 516122

POXIPOL W życiu zaczyna się kleić 513769

PRODMOREX 512382

PROMET 515481

Przystanek mBank 515181

przywoduj się 516088

przywoduj się 516089

psikawka 516180

PUMILIO 514544

R REZYDENCJA MYŚLIWSKA APARTAMENTY 515329

R REZYDENCJA MYŚLIWSKA 515330

Radio Nowy Świat 514566

RCN RECANET S.A. 513211

RECALCIN 516133

REZA 510553

RoNaVir 516124

ROSE FOR SKIN RÓŻANE OGRODY 514893

różane ogrody ROSE for skin 514895

SALIA 515469

SANITI 512931

SANTA MONICA SKINCARE 514271

SF S.F.EXPRESS 516486

Si... 509340

SKRZAT 514688

Skrzypovita Pro 516365

SOBERRY 516447

SOKOŁÓW KIEŁBASA LUBUSKA 515354

SOKOŁÓW TYROLSKA 515355

SOL baby 514611

Sol Mexicano 515050

SOLEA MIESZKANIA PRZY WYŚCIGACH 516238

SOLEA 516236

Startavit 516485
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Stowarzyszenie Warszawska  
Grupa Luka & Maro 512708

SundovitD 514539

Sylimaryna Tabletki z Wadowic 515519

SYMGLIPTIN 516542

SZTOS 516187

Świeżarnia 516103

Take Control #przejmijkontrole 503465

TALI 515471

TERIVA S Panel 514613

TRICEPS.PL 514120

TUBES  Engineering 515771

U uniqform 516444

uPacjenta 514255

Velolab 515950

Verisorb 516353

Vuelta Cars 516482

WAFERINO 516403

wf DE MARCO WŁADYSŁAWA FRĄCZEK 515785

Wild camp 516360

WITTCHEN Kiermasz 513764

Wok Walk 513473

WPRIX 511948

XANFLEX 514828

YES ODKRYWAJ SWÓJ BLASK 514868

Zagrawerowani.pl 516541

Zenon Frankster 515768

Zoopaka 514529

żelove NAWILŻENIE MOISTURIZING  
PEONY WATER BOMB 2 IN 1 514970

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY Misie Pysie 515388



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

910719 MURAL (2020 06 30)
CFE: 27.05.01 5

910725 BONACA (2020 06 30)
CFE: 27.05.01 5

912027 Tonus (2020 06 30)
CFE: 26.07.03, 29.01.12 5

1266332 2020 07 24)
CFE: 01.15.05, 07.15.08 8, 21, 35

1376991 DARKSIDE (2020 07 27)
CFE: 26.04.18, 27.05.24 34, 41, 43

1393518 Sahara PREMIUM (2020 08 12)
CFE: 27.05.09 2

1442845 timeless SKIN CARE (2020 08 11)
CFE: 17.02.01, 27.05.07 3

1485185 Find Y (2020 05 11) 9
1547057 SAWLOCK (2020 05 15, 2020 01 27) 7, 8
1547070 GAOSAI (2020 06 02)

CFE: 27.05.17 6
1547102 MONAT STUDIO ONE 

(2020 04 30, 2020 04 24)
3

1547169 Sergio Mareatti (2020 07 14)
CFE: 27.05.01 18, 25

1547213 AQUATIC  
(2020 03 03, 2019 12 20)

8, 11, 17, 21

1547215 VEGGE JOGU  
(2020 04 29, 2019 12 02)

29, 30, 32

1547266 HERA SHAW (2020 07 30)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 3, 35

1547354 HACKER SPACE  
(2019 12 02, 2019 06 04)

3, 5, 32

1547356 EXPERRA (2020 04 24, 2020 01 13)
CFE: 27.05.17 1, 2, 3, 5, 35

1547367 2020 02 17, 2019 10 30)
CFE: 26.04.08, 28.05.00 36, 38, 42

1547411 GAZelle NN (2020 06 18)
CFE: 27.05.01 12, 28

1547448 VIA MAGICA (2020 07 23, 2020 02 11) 28
1547536 CHERAY POLYMER (2020 07 02, 2020 06 19)

CFE: 27.05.17 17
1547541 GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)

CFE: 03.07.17, 24.01.15, 27.05.02 41
1547545 GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)

CFE: 03.07.17, 24.01.15, 27.05.02 3
1547575 ACTIBO (2020 07 17) 30, 32
1547583 PALLONCINO (2020 04 16, 2020 03 17) 33
1547606 BIOTOP (2020 06 21) 3
1547627 M (2020 08 04)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 6
1547665 Baisuo (2020 06 09, 2020 04 27) 9
1547666 XHY (2020 06 10)

CFE: 26.04.01, 28.03.00 11
1547675 SHUNCHANG MACHINERY (2020 03 31)

CFE: 27.05.09, 28.03.00 7
1547730 CHUNJU (2020 06 18)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 11
1547796 woddA (2020 05 09)

CFE: 27.05.01 7
1547822 100X (2020 06 10, 2020 05 14) 9, 36, 42
1547828 U-kon (2019 12 04)

CFE: 27.05.17 6, 19, 40, 42
1547830 STiM group of companies (2020 01 31)

CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.12 2, 7, 9, 19
1547838 KUDISC (2020 07 13, 2020 01 22) 9
1547865 2020 07 02)

CFE: 24.15.01, 26.04.01 9



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1547356 

2  1393518, 1547356, 1547830 

3  1442845, 1547102, 1547266, 1547354, 1547356, 1547545, 1547606 

5  910719, 910725, 912027, 1547354, 1547356 

6  1547070, 1547627, 1547828 

7  1547057, 1547675, 1547796, 1547830 

8  1266332, 1547057, 1547213 

9  1485185, 1547665, 1547822, 1547830, 1547838, 1547865 

11  1547213, 1547666, 1547730 

12  1547411 

17  1547213, 1547536 

18  1547169 

19  1547828, 1547830 

21  1266332, 1547213 

25  1547169 

28  1547411, 1547448 

29  1547215 

30  1547215, 1547575 

32  1547215, 1547354, 1547575 

33  1547583 

34  1376991 

35  1266332, 1547266, 1547356 

36  1547367, 1547822 

38  1547367 

40  1547828 

41  1376991, 1547541 

42  1547367, 1547822, 1547828 

43  1376991



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

501815 Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG
2020 04 20 16, 35, 38, 41, 42

512792 SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A.
2020 07 13 33

510675 GMINA ZATOR
2020 08 10 32

511762 Syngenta Participations AG
2020 08 14 1, 5

511164 WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA
2020 08 18 5, 32

513015 Beiersdorf AG
2020 08 21 3, 5

510887 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
2020 08 27 3, 5, 44

509718 CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 08 31 33, 35, 43

509753 CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 08 31 33, 35, 43
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