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Pielea uscată și crăpată a tălpii piciorului este o problemă frecvent întâlnită atât în rândul femeilor, 
cât și la bărbați, ce poate provoca disconfort în viața de zi cu zi. În cazul femeilor, pielea uscată sau 
îngroșată poate fi deranjantă din cauza aspectului inestetic, limitând astfel purtarea de încălțăminte 
deschisă (sandale, șlapi) pe perioada sezonului cald.

Cel mai adesea, pielea crăpată este 
cauzată de lipsa de hidratare atât 
la interior, cât și la exterior, fi ind 

considerată trecătoare și inofensivă de ma-
joritatea persoanelor care se confruntă cu 
această situație neplăcută. Cu toate acestea, 
în cazul în care pe suprafața pielii tălpilor 
apar crăpături, în timp, acestea se pot 
agrava și pot provoca dureri sau pot duce
chiar la infecții, dacă nu sunt îngrijite 
adecvat.  

Ce influențează uscarea și 
crăparea pielii?
Pielea de pe tălpi, spre deosebire de cea 
de pe restul corpului, este uscată deo-
arece nu prezintă glande sebacee, hidratân-
du-se doar prin intermediul transpirației și 
prin folosirea de creme și loțiuni speciale 

Disponibil în farmacii

Călcâie uscate și crăpate – cauze și remedii

de îngrijire. Apariția aspectului uscat și 
crăpat al  pielii tălpii piciorului poate fi  
cauzată de: suprasolicitarea provocată 
de încălțămintea nepotrivită, di-
versele deformări ale picioru-
lui (ex.: platfus), afecțiuni precum 
psoriazis, eczeme sau boli tiroidiene, 
excesul de greutate, poziția incorectă
a tălpilor în timpul mersului și factorii 
externi de mediu în zonele cu climă aridă. 

De asemenea, defi ciențele de minerale, 
vitamine și acizi grași sau Omega-3, 
care nu sunt produse în mod natural de 
către organism, pot duce la crăparea pielii, 
de aceea se recomandă adoptarea 
unei alimentații sănătoase și bogate 
în substanțe nutritive, precum și con-
sumul zilnic de minim 2 l de lichide.

Ce ne poate ajuta?
Pentru a scăpa de aspectul uscat și de 
crăpăturile pielii la nivelul tălpii picioru-
lui, se recomandă înmuierea picioarelor 
într-un vas cu apă și suc de lămâie, ce 
are efect astringent și ajută la exfolierea 
celulelor de piele moartă. Pentru calma-
rea senzației neplăcute resimțite în zona 
crăpăturilor, este indicată și aplicarea de 
parafi nă. De asemenea, pentru o hidratare 
adecvată a pielii, puteți apela la produsele 
cosmetice cu ingrediente naturale pe bază 
de măsline, migdale, lavandă, jojoba, co-
cos sau susan, ce conferă pielii un aspect 
îngrijit și delicat. În prezent, există în 
farmacii o gamă variată de produse speci-
ale ce contribuie la îngrijirea și hidratarea 
pielii tălpii piciorului și a pielii crăpate, 
oferind astfel un aspect neted și catifelat.
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