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Κανονιστικές αρχές, ανεξάρτητα εργαστήρια και κορυφαίοι ακαδημαϊκοί έχουν εξετάσει το ταλκ 
της J&J για δεκαετίες και έχουν διαπιστώσει ότι το ταλκ μας δεν περιέχει αμίαντο. Πέρα από μια 
νέα θεωρία ή άποψη, οι δικηγόροι των εναγόντων έχουν αναστήσει ένα επιχείρημα που δεν 
αποδείχτηκε ποτέ, σχετικά με αμίαντο στο ταλκ μας, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 
1970.

Οι πληροφορίες στις οποίες βασίζονται οι New York Times είναι διαθέσιμες στο κοινό εδώ και 
χρόνια, ενώ οι ένορκοι, οι δικαστές και τα δευτεροβάθμια δικαστήρια τις έχουν εξετάσει 
προσεκτικά μέσω της δικαστικής διαδικασίας. Είναι ατυχές το ότι ενώ εξετάσαμε πολλά από 
αυτά τα λεπτομερή γεγονότα με τους New York Times, επέλεξαν να μην αναφέρουν ότι η FDA 
εξέτασε τα προϊόντα μας και τις πηγές προέλευσής τους για πάνω από τέσσερα χρόνια στη 
δεκαετία του 1970, παρακολουθούσε συνεχώς καλλυντικά προϊόντα με ταλκ με την πάροδο του 
χρόνου και εξέτασε και πάλι τα προϊόντα μας και τις πηγές προέλευσης του ταλκ το 2008-09 και 
κάθε φορά διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε αμίαντος.

Το άρθρο τους επίσης αγνοεί τις ανεξάρτητες μελέτες που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους σε 
δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και περισσότερους από 1.000 άνδρες από τα κυριότερα ερευνητικά 
ιδρύματα της χώρας, ότι το ταλκ μας δεν προκαλεί καρκίνο ή ασθένειες σχετιζόμενες με τον 
αμίαντο, ενώ παράλληλα επισημαίνει μελέτες «που διεξήχθηκαν τα τελευταία χρόνια από τους 
δικηγόρους των εναγόντων» για να υποστηρίξουν τον συλλογισμό τους.

Το ιστορικό δεκαετιών αποδεικνύει πανηγυρικά ότι το ταλκ μας είναι ασφαλές και η J&J έχει 
εμπλακεί με μεγάλη διαφάνεια στις ανοικτές συζητήσεις για την ασφάλεια του ταλκ με 
επιστήμονες και κανονιστικές αρχές και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη θέση μας.

Περισσότερα από 5.000 έγγραφα που έχουν γίνει αποδεκτά σε αυτές τις υποθέσεις είναι 
διαθέσιμα στο http://www.factsabouttalc.com.
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