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Κατανοούμε ότι οι καταναλωτές μπορεί να έχουν ερωτήσεις σχετικά με το ταλκ και θέλουμε να 
μοιραστούμε τα γεγονότα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς, η μονόπλευρη μορφή της σημερινής 
ακροαματικής διαδικασίας ήταν ταυτόσημη από αυτό που έχει ήδη διαδοθεί από τους δικηγόρους του 
ενάγοντος στην υπό εξέλιξη δικαστική υπόθεση. 

Είχαμε την ελπίδα να συνεισφέρουμε σε μια ισορροπημένη και ουσιαστική συζήτηση σχετικά με ένα 
τόσο εξειδικευμένο θέμα, αλλά μετά από συνεχείς συζητήσεις με την Υποεπιτροπή, απέρριψε την 
ακρόαση από τον τεχνικό μας εμπειρογνώμονα, ο οποίος κατέχει πολλαπλούς τίτλους γεωλογίας και 
έχει την εμπειρία δεκάδων δοκιμών για τον εντοπισμό αμιάντου. Επίσης, αρνήθηκε να ακούσει από την 
πρόεδρο του ομίλου μας που είναι υπεύθυνη για την επιχείρηση Υγείας Καταναλωτών Βόρειας 
Αμερικής. Ανακοινώσαμε επανειλημμένα στην Υποεπιτροπή ότι ο Διευθύνων Σύμβουλός μας δεν είναι 
ειδικός στο θέμα της ακροαματικής διαδικασίας και αρνηθήκαμε με σεβασμό την πρόσκληση προς τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλό μας να καταθέσει. Η επιστολή μας προς την Υποεπιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου 
2019, η οποία αναφέρει λεπτομερώς τη θέση μας, βρίσκεται εδώ. Παραμένουμε δεσμευμένοι να 
συνεργαστούμε με την Υποεπιτροπή σε αυτό το θέμα. 

Παρά τις ανησυχίες που εκφράσαμε στην Υποεπιτροπή για την οργάνωση της ακροαματικής 
διαδικασίας, κάλεσαν τρεις επί πληρωμή εμπειρογνώμονες του ενάγοντος που κατέθεσαν εναντίον της 
εταιρείας στη συνεχιζόμενη δικαστική υπόθεση, δύο εκ των οποίων έλαβαν εκατομμύρια δολάρια υπό 
την ιδιότητα αυτή. Επιπλέον, αμφότεροι οι Δρ. Longo και Δρ. Moline άλλαξαν τις απόψεις τους σχετικά 
με το ταλκ μετά την πληρωμή τους για να καταθέσουν κατά της Johnson & Johnson. 
Όταν είχε εμπλακεί σε προηγούμενες αντιδικίες εναντίον άλλων εταιρειών, ο Δρ. Longo δήλωσε ότι το 
καλλυντικό ταλκ δεν περιέχει αμίαντο. Προηγουμένως, ο Δρ. Moline είπε ότι το ταλκ από τα 
κοιτάσματα που χρησιμοποιεί η Johnson & Johnson δεν περιέχει αμίαντο. 

Υποστηρίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων ταλκ μας. Η βρεφική πούδρα Johnson’s 
είναι ασφαλής, δεν περιέχει αμίαντο ούτε προκαλεί καρκίνο, όπως αποδεικνύεται από επιστημονικές 
αποδείξεις για περισσότερα από 40 έτη. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, δημοσιεύσαμε 155 
αποτελέσματα δοκιμών τρίτων που δεν δείχνουν αμίαντο στο ταλκ μας. Περισσότερες πληροφορίες 
διατίθενται στο FactsAboutTalc.com. 
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