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U ziet ze vast wel ’s zomers: hielen met diepe 
droge kloven, droge ruwe hielen, voeten die 
eigenlijk niet mooi staan in open schoenen of 
slippers. 

Wist u dat kloven ook problemen kunnen geven in de 
winter? Kloven waar de sokkenpluizen in blijven hangen 
of kloven die zo ruw zijn dat ze uw sokken stukmaken. 
Bovendien kunnen kloven bijzonder veel pijn en hinder 
geven bij het lopen. 

Een verminderde talgafscheiding en een beperkte 
 transpiratievorming geven vaak kloven aan de hiel.  
Als de elasticiteit van de huid afneemt, leidt dit tot 
scheurvorming. Door een voortdurende belasting 
 kunnen de kloven dieper worden en daarbij gaan 
 ontsteken of zelfs bloeden. In dit stadium een behoorlijk 
pijnlijke aandoening. U heeft dan een open wond op de 
voeten en daarmee loopt u soms blootsvoets rond met 
alle kans op infecties. 

U kunt de huid vergelijken met de aarde. Bij lange 
tijd van droogte krijgt de aarde allemaal scheuren en 
 barsten. Ditzelfde gebeurt met uw voeten als u ze niet 
goed verzorgt. 

Wat kunt u hieraan doen? Met een goede crème kunt u 
al veel leed voorkomen. Met een goede voetvijl kunt u de 
ruwe delen van uw hielen weer enigszins zacht krijgen. 

Pedicure kan helpen bij kloven 

Zorg goed voor  
uw voeten
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Toch zit er op een 
gegeven moment 
zoveel eelt, dat u 
het niet meer zelf 
kunt verwijderen. 
Een bezoek aan 
de pedicure kan 
dan wonderen 
verrichten. Een 
pedicure kan 
het overtollige eelt professioneel 
verwijderen, zodat u weer zachte voeten krijgt. De crème 
wordt dan ook weer beter opgenomen door de huid, en 
uw voeten kunnen er weer voor langere tijd tegenaan.  
U loopt weer op ‘wolken’.

Dus waarom zou u nog langer wachten met een  
bezoek aan de pedicure? U wilt toch ook mooie 
 (pijnloze) voeten?
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