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New Brunswick, NJ – Không gì quan trọng với chúng tôi hơn sự an toàn cho người tiêu dùng và 

việc gìn giữ sự tin tưởng của họ với sản phẩm của chúng tôi. Từ lâu, chúng tôi vẫn luôn hỗ trợ 

công tác lập pháp nhằm hiện đại hóa thẩm quyền quản lý pháp quy của FDA Hoa Kỳ đối với mỹ 

phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Chúng tôi tin rằng công cuộc cải cách này đóng vai trò 

thiết yếu để giúp cơ quan có thể tăng cường khả năng bảo vệ cộng đồng. Chúng tôi cam kết tiếp 

tục làm việc với Quốc Hội và FDA để thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa. 

 

Liên quan tới phiên xét xử hôm nay, lời chứng đã bị thành kiến do đa số nhân chứng có mối liên 

hệ với vụ kiện chống lại công ty của chúng tôi. Điều này đã dẫn tới việc các bên đã không bàn 

kết quả nghiên cứu suốt nhiều thập kỷ kết luận rằng Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson không chứa 

amiăng và an toàn để sử dụng. Tiểu ban cũng đã không xem xét bằng chứng nêu lên để chứng 

minh độ an toàn của sản phẩm. 

 

Suốt nhiều thập kỷ, các phòng thí nghiệm và cơ quan quản lý y tế độc lập trên toàn cầu đã xét 

nghiệm Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson và chưa từng phát hiện thấy có amiăng. Vào năm 2010, 

FDA của Hoa Kỳ đã khảo sát nhiều loại mỹ phẩm, gồm cả Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson 

(Johnson’s Baby Powder) và bột talc dùng trong mỹ phẩm chứa trong Phấn Rôm Trẻ Em hiệu 

Johnson, và đã xác nhận rằng sản phẩm không chứa amiăng. Trong tuyên bố ngày 5/3/2019, 

FDA tái khẳng định những phát hiện này khi nêu kết quả “không thấy vi lượng nhiễm amiăng 

sau khi đã sử dụng những kỹ thuật nhạy nhất sẵn có.” 
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