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Chúng tôi hiểu rằng khách hàng có thể có thắc mắc về bột talc, và chúng tôi cũng muốn chia sẻ 
các dữ kiện về vấn đề này. Rất tiếc là, buổi điều trần một phía hôm nay không thể phân biệt 
được với những gì đã được luật sư nguyên đơn đưa ra trong vụ kiện kéo dài. 

Chúng tôi đã hi vọng được đóng góp vào một cuộc bàn thảo cân bằng và có ý nghĩa về chủ đề 
chuyên môn cao như vậy, nhưng sau khi trò chuyện với Tiểu Ban, Tiểu Ban đã từ chối lắng 
nghe ý kiến của chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi, người có nhiều bằng cấp về địa chất và có 
nhiều thập niên kinh nghiệm trong thử nghiệm amiăng. Tiểu Ban cũng từ chối lắng nghe ý kiến 
của chủ tịch của tập đoàn công ty chịu trách nhiệm về ngành kinh doanh Sức Khỏe Tiêu Dùng 
tại Bắc Mỹ. Chúng tôi liên tục thông báo cho Tiểu Ban rằng Giám Đốc Điều Hành của chúng tôi 
không phải là chuyên gia trong chủ đề điều trần và chúng tôi từ chối một cách lịch sự lời mời để 
Giám Đốc Điều Hành của chúng tôi đứng ra làm chứng. Ngày 2 tháng 12 năm 2019, thư gửi 
cho Tiểu Ban nêu cụ thể quan điểm của chúng tôi có thể được truy cập tại đây. Chúng tôi vẫn 
cam kết tiếp tục hợp tác với Tiểu Ban về vấn đề này. 

Bất kể quan ngại mà chúng tôi đã trình bày với Tiểu Ban về việc tổ chức phiên điều trần, Tiểu 
Ban vẫn triệu tập ba chuyên gia đã được bên nguyên đơn trả tiền để làm chứng chống lại công 
ty trong vụ kiện đang diễn ra, hai trong số họ đã nhận được hàng triệu đô la để đứng ra làm 
chứng. Ngoài ra, cả Tiến Sĩ Longo và Moline đã thay đổi ý kiến của họ rằng sản phẩm có liên 
quan đến bột talc sau khi được trả tiền để chống lại Johnson & Johnson. 
Khi tham gia vụ kiện trước đó chống lại các công ty khác, Tiến sĩ Longo đã nói bột talc dùng 
trong mỹ phẩm không chứa amiăng. Trước đây, Tiến sĩ Moline đã nói rằng bột talc từ lớp trầm 
tích được Johnson & Johnson sử dụng không chứa amiăng. 

Chúng tôi đứng sau chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm làm từ bột talc. Phấn Rôm Trẻ 
Em hiệu Johnson (Johnson’s Baby Powder) an toàn, không chứa amiăng và không gây ung 
thư. Điều này được phản ánh trong các bằng chứng khoa học trong suốt hơn 40 năm qua. Chỉ 
trong tuần trước, chúng tôi đã công khai các kết quả kiểm tra gồm 155 bên thứ ba cho thấy 
không có amiăng trong bột talc. Thông tin bổ sung có tại FactSaboutTalc.com. 
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