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Sinuri ng mga regulator, mga independiyenteng lab, at nangungunang akademiko ang talc ng 
J&J nang ilang dekada at napatunayan na hindi naglalaman ang aming talc ng asbestos. Malayo 
sa isang bagong teorya o pananaw, binuhay muli ng mga abogado ng mga nagsasakdal ang isang 
argumento na hindi napatunayan tungkol sa asbestos sa aming talc na nagsimula pa noong 
dekada 1970.

Maraming taon nang bukas sa publiko ang impormasyong pinagbasehan ng New York Times, at 
isinaalang-alang ito nang mabuti ng mga hurado, hukom, at mga korte ng apela sa pamamagitan 
ng prosesong hudisyal. Nakalulungkot na habang sinusuri namin ang marami sa mga 
detalyadong katotohanan kasama angThe New York Times, pinili nilang hindi i-ulat na sinubok 
ng FDA ang aming produkto at ang mga sourcing site sa mahigit apat na taon noong dekada 
1970, patuloy na sinubaybayan ang mga produktong kosmetikong talc sa paglipas ng panahon, at 
muling sinubukan ang aming mga produkto at pinagkukunan ng talc noong 2008-09 – at sa 
bawat pagkakataon ay walang natagpuang asbestos.

Binalewala rin ng kanilang kwento na ang mga independiyenteng peer-reviewed na pag-aaral ng 
libu-libong kababaihan at mahigit sa 1,000 kalalakihan sa pamamagitan ng mga nangungunang 
institusyong pananaliksik sa bansa ay natagpuan na ang aming talc ay hindi nagiging sanhi ng 
karamdaman na may kaugnayan sa kanser o asbestos, habang sa halip ay itinuturo ang mga pag-
aaral “na isinagawa sa nakaraang ilang taon ng mga abogado ng mga nagsasakdal” upang 
suportahan ang kanilang saligan.

Lubusang ipinapakita ng deka-dekadang talaan na ligtas ang aming talc, at ang J & J ay 
nakikibahagi nang tapat sa mga bukas na diskusyon sa kasiguraduhan at kaligtasan ng talc nito sa 
mga siyentipiko at regulator, at patuloy naming ipagtatanggol ang aming posisyon.

Mahigit sa 5,000 dokumento na tinanggap bilang katibayan sa mga kasong ito ang makukuha sa 
http://www.factsabouttalc.com.
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