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CE ÎNSEAMNĂ ÎNGRIJIREA DE SINE?Îngrijirea de sine este un instrument care permite oamenilor să îşi menţină sănătatea şi să gestioneze bolile şi dizabilităţile.Pe lângă învăţarea noţiunilor de bază legate de sănătate, îngrijirea de sine susţine utilizarea optimă şi la timp a serviciilor de sănătate, fără însă a crea dependenţă de ele şi a le utiliza în cazul afecţiunilor minore.
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Dinţii curaţi vă permit 
să zâmbiţi şi să trăiţi 
mulţi ani fericiţi!
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