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Soort merk Individueel merk

Merk

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Waren en diensten

Kl 03 Cosmetische middelen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetische producten voor de huidverzorging en
-reiniging; cosmetische producten voor de verzorging van het gelaat en het lichaam; verstevigende en vochtinbrengende
producten, crèmes, lotions, gels voor de huid en de huidverzorging; cosmetische crèmes; gezichtscrèmes; gezichtslotions;
handcrèmes; handlotions; lichaamscrèmes; lichaamslotions; scrubmiddelen voor de huidverzorging; shampoo;
haarconditioners; haarlotions; zepen; reinigingsmelk en oliën voor de toiletverzorging; bad- en douchepreparaten;
badzouten, niet voor medisch gebruik; producten voor het scheren; scheergels; toiletverzorgingsmiddelen tegen
transpiratie; deodoranten; talkpoeder voor de toiletverzorging; tandreinigingsmiddelen; mondverzorgingsproducten;
ademverfrissende sprays; watten en wattenstaafjes voor cosmetisch gebruik; producten voor het parfumeren van de
omgevingslucht; geurstokjes.



Kl 44 Medische en paramedische diensten; medische, chirurgische en esthetische dermatologie; diensten van een
schoonheidssalon; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; diensten van visagisten;
pedicure; manicure; diensten van een nagelstudio; cosmetische laserbehandeling voor ontharing; diensten van
cosmetische en plastische chirurgieklinieken; schoonheidsverzorging; advisering met betrekking tot cosmetische
chirurgie; cosmetische laserbehandeling van de huid; cosmetische laserbehandeling van haar; cosmetische
laserbehandeling tegen ongewenste haargroei; cosmetische laserbehandeling van tatoeages; liposuctie; het aanbrengen
van blijvende make-up; make-updiensten; diensten van een diëtist; voedingsadvies; behandeling op het gebied van
gewichtscontrole; afslankbehandelingen; afslanksalons; gezondheidszorg in verband met therapeutische massage;
massagediensten; bleken van tanden; acupunctuur; fysiotherapie; reflexologie; voetmassagediensten; aromatherapie;
raadgeving met betrekking tot bioritme; behandeling van cellulitis; diensten in verband met kunstmatige bruining;
cosmetische behandeling voor het lichaam, gezicht en haar; cosmetische elektrolyse; cosmetische lichaamsverzorging;
diensten van sauna's; diensten van zonnestudio's en solaria; huidverjonging met behulp van laser; huidverzorgingssalons.
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