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Jika ingin memiliki kesehatan tubuh yang optimal, jangan lupa untuk menjaga
kesehatan gigi dan mulut. Karena, menjaga kesehatan mulut Anda adalah investasi
dalam kesehatan Anda secara keseluruhan. Penting menjaga kebersihan mulut, untuk
menghindari bakteri mencapai tingkat yang bisa menyebabkan kerusakan pada gigi.
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