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(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek;
étkezési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 197.921 (151) 2009.08.14.

(210) M 09 01861 (220) 2009.06.25.

(732) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Törökbálint DEPO (HU)

(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Das bewusste Plus
(511) 5 Egészségügyi készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra, bébiételek; vitaminok és ásványi anyagok; alkohol-
mentes, szénsavmentes gyümölcsízû italok vitaminokkal dúsítva;
vitaminitalok; diétás ételek és italok.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), gyümölcskocsonyák (zselék), kompótok; tej és tejtermé-
kek; tejtermékek, elsõsorban savanyított tejtermékek, joghurt ké-
szítmények, kefirkészítmények, írókészítmények, tejszínhab-ké-
szítmények; szárított tejtermékek táplálkozási célokra, tejsavóké-
szítmények (beleértve italokat is) táplálkozási célokra; túrókészít-
mények, vegyes tejitalok, félzsíros tejtermékek, vaj, sajt; tojások,
fõként tejbõl és zöldségproteinbõl készített vegyes proteinkészít-
mények táplálkozási célokra; étkezési olajok és zsírok, fõként tej-
bõl és zöldségzsiradékból készített vegyes zsírtartalmú készítmé-
nyek táplálkozási célokra, fõként tejbõl savanyított tejbõl,
joghurtból, kefirbõl, íróból, tejszínbõl, tejsavóból, savanyútejbõl,
túróból, vajból és/vagy friss sajtból készített pudingok és krémek.

30 Magalapú rudak; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szá-
gó, kávépótlószerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz-
szirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fû-
szerek; jég; gabona és gabonakészítmények; gabonakészítmé-
nyek cukorral és mézzel bevonva emberi fogyasztásra; snack ru-
dak; müzli és müzlikészítmények; snack ételek; rizstorta és rizs-
bõl készült sütemények; sütemények és péksütemények; lisztek
és alapanyagok lisztekhez; ízesített és ízesítés nélküli rizsalapú
snack ételek; ízesített és ízesítés nélküli gabonaalapú snack éte-
lek; magból készült sütemények, gabonarudak és gabonakészít-
mények emberi fogyasztásra; kekszek (nem állatok részére); só
tartalmú ételek; rágógumik, édességek, gumicukrok, nyalókák,
édesgyökér, pasztillák; cukrászsütemények, karamella (cukor-
kák), leheletfrissítõ cukorkák és pasztillák; a 30. osztályba
tartozó, szõlõcukorból készült vagy szõlõcukrot tartalmazó
készítmények táplálkozási célokra vagy alapanyagként ételekben
vagy alkoholmentes italokban.

32 Italok, nevezetesen ivóvíz, ízesített vizek, ásványvizek és
szénsavas vizek; és más alkoholmentes italok, nevezetesen üdítõ-
italok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és gyümölcs-
levek; szörpök, koncentrátumok és porok italok készítéséhez ne-
vezetesen ízesített vizek, ásványvizek és szénsavas vizek, üdítõ-
italok, energiaitalok, sportitalok; gyümölcsitalok és gyümölcsle-
vek; szõlõcukorból készült vagy szõlõcukrot tartalmazó italok.

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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