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14 Desember 2018
Perusahaan kami
Artikel yang diterbitkan Reuters berat sebelah, salah dan sangat merugikan. Bedak bayi Johnson &
Johnson aman dan bebas dari asbestos. Sejumlah studi terhadap lebih dari 100.000 pria dan wanita
menunjukkan bahwa talc tidak menyebabkan kanker maupun penyakit yang disebabkan asbestos.
Ribuan tes secara independen yang dilakukan oleh badan pengatur (regulator) dan laboratorium
terkemuka di dunia membuktikan bahwa bedak bayi kami tidak pernah mengandung asbestos.
Pengacara J&J telah memberikan ratusan dokumen kepada Reuters dan secara langsung memberikan
tanggapan terhadap lusinan pertanyaan dengan tujuan untuk mengoreksi informasi yang salah dan
kebohongan. Meskipun demikian, pihak Reuters berulang kali menolak untuk bertemu dengan
perwakilan kami untuk meninjau fakta-fakta yang ada, termasuk untuk menuangkan informasi dan fakta
yang kami diberikan ke dalam artikel mereka.
Artikel yang diterbitkan Reuters tersebut salah dalam tiga hal utama sbb:
1. Artikel tersebut mengabaikan fakta bahwa ribuan tes yang dilakukan oleh J&J, badan pengatur
(regulator), laboratorium independen terkemuka dan institusi akademis secara berulang kali,
telah menunjukkan bahwa talc kami bebas dari asbestos.
2. Artikel tersebut mengabaikan fakta bahwa J&J telah bekerja sama secara penuh dan terbuka
dengan BPOM Amerika Serikat dan badan pengatur (regulator) global, memberikan semua
informasi yang mereka minta selama puluhan tahun. Kami juga telah memberikan akses kepada
badan pengatur (regulator) terhadap tambang talc kosmetik kami serta talc yang telah diproses
guna melakukan pengujian. Badan pengatur (regulator) telah menguji keduanya, dan mereka
selalu menemukan bahwa talc kami bebas dari asbestos.
3. Artikel tersebut mengabaikan fakta bahwa J&J selama ini selalu menggunakan metode
pengujian yang paling mutakhir yang tersedia untuk membuktikan bahwa talc kosmetik kami
tidak mengandung asbestos. Setiap metode yang tersedia untuk menguji ada tidaknya
kandungan asbestor dalam produk talc J&J telah digunakan oleh J&J, badan pengatur
(regulator), ataupun para ahli independen, dan semua metode tersebut telah membuktikan
bahwa produk talc kosmetik kami bebas dari asbestos.
Johnson & Johnson akan terus mempertahankan keamanan produk kami. Untuk fakta dan informasi
yang benar tentang talc, silakan kunjungi: www.factsabouttalc.com.

