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New Delhi, Ấn Độ – Johnson & Johnson đã khôi phục hoạt động sản xuất Phấn Rôm Trẻ Em 

hiệu Johnson (Johnson’s Baby Powder) tại các nhà máy ở Baddi và Mulund, Ấn Độ sau khi kết 

quả xét nghiệm được Chính Phủ phê chuẩn đã tái khẳng định sản phẩm không chứa amiăng. Kết 

luận này củng cố các phát hiện từ những thử nghiệm độc lập suốt nhiều thập niên của các trường 

đại học, phòng thí nghiệm nghiên cứu và cơ quan quản lý của chính phủ trên khắp thế giới, trong 

đó luôn khẳng định nhất quán rằng sản phẩm bột talc của chúng tôi an toàn.  

Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý từ Singapore, Thái Lan, Ả Rập Xê-Út, Jordan, 

Kuwait và Ai Cập cũng đã tái khẳng định độ tinh khiết của bột talc của Johnson & Johnson.  

Chúng tôi khẳng định về độ an toàn của bột talc thông qua các thử nghiệm định kỳ do cả nhà 

cung cấp và các phòng thí nghiệm độc lập tiến hành nhằm đảm bảo sản phẩm không chứa 

amiăng. Johnson & Johnson đã hợp tác một cách đầy đủ và cởi mở với các nhà quản lý trên toàn 

cầu, cung cấp cho họ tất cả thông tin được yêu cầu, thậm chí từ tận những năm 1960, và đã cung 

cấp nguồn bột talc dùng trong mỹ phẩm và bột talc đã qua xử lý cho nhà quản lý để họ xét 

nghiệm.  

Nghiên cứu, bằng chứng lâm sàng và gần 40 năm nghiên cứu của các chuyên gia y khoa độc lập 

trên khắp thế giới tiếp tục khẳng định độ an toàn của bột talc dùng trong mỹ phẩm.  

Nghiên cứu trên hàng chục nghìn phụ nữ và hàng nghìn nam giới đã cho thấy rằng bột talc không 

gây ung thư hay bệnh liên quan tới amiăng.  

Tìm hiểu thêm tại địa chỉ http://www.factsabouttalc.com.  
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