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New Brunswick, NJ – Kami mendukung Bedak Bayi Johnson’s karena ilmu pengetahuan 
menegaskan bahwa bedak bayi ini bebas dari asbes dan aman untuk digunakan. Tuduhan yang 
dibuat terhadap perusahaan kami tidak hanya salah, namun gagasan bahwa kami dengan sengaja 
dan sistematis menargetkan masyarakat dengan tujuan yang buruk adalah hal yang tidak masuk 
akal dan absurd. Kami terjebak di antara perasaan sedih dan marah dengan kenyataan bahwa ada 
orang yang menyatakan dugaan ini terhadap perusahaan kami.

Lebih dari empat puluh tahun pengujian internal dan independen yang lengkap dan penelitian 
klinis membuktikan bahwa Bedak Bayi Johnson’s aman dan tidak mengandung asbes. 
Berdasarkan bukti yang luas, regulator dan LSM di seluruh dunia-termasuk FDA AS - telah 
menyimpulkan bahwa talk aman digunakan, dan bahwa Bedak Bayi Johnson’s tidak 
mengandung asbes.
 
Apa lagi produk konsumen kami ditujukan untuk digunakan di antara populasi umum. Upaya 
untuk menentukan siapa pelanggan kami, dan penggunaan iklan yang bermakna bagi mereka dan 
berbicara dengan pengalaman hidup mereka, adalah definisi pemasaran yang sangat tepat. Bedak 
Bayi Johnson’s aman digunakan, dan kampanye iklan kami bersifat multikultural dan inklusif. 
Kami percaya bahwa pemasaran ke setiap komunitas adalah satu bentuk tanda hormat, dan kami 
bangga bahwa kami telah menjadi pelopor dalam pemasaran multikultural.

Pengadilan baru-baru ini melarang pengacara penggugat litigasi talk membuat pernyataan di 
persidangan tentang iklan kami untuk demografi yang berbeda, "tidak ada yang tidak pantas atau 
tidak diinginkan tentang periklanan dan pemasaran produk ke berbagai kelompok konsumen."

Pengacara penggugat yang telah secara terbuka mengakui bahwa mereka menekan Johnson & 
Johnson demi "melayani kepentingan mereka" dan bahwa mereka juga membuat narasi tanpa 
dasar dan keterlaluan tersebut untuk tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan dalam litigasi.

Semua yang kami lakukan di Johnson & Johnson adalah pelayanan untuk menemukan solusi 
terhadap masalah kesehatan konsumen di seluruh dunia. Tuduhan yang diajukan oleh para 
kritikus mengenai praktik bisnis kami tidak sah dan menyesatkan. Bagian utama dari apa yang 
kami lakukan sebagai sebuah perusahaan adalah mendengarkan kekhawatiran kesehatan 
konsumen kami dan memberikan solusi. Seperti halnya perusahaan lain, kami membuat dan 
menjual produk berdasarkan apa yang pelanggan minta, termasuk memasarkan produk ini 
kepada orang yang paling menginginkannya. Situasi ini tidak berbeda.

Kami secara tegas mendukung keamanan penggunaan Bedak Bayi Johnson’s dan cara-cara kami 
berkomunikasi dengan pelanggan kami.
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Di bawah ini adalah contoh aneka pemasaran yang kami gunakan selama puluhan tahun.

 * Iklan minimalis Bedak Bayi Johnson’s pada 1990-an


