
Bau Kaki dan Cara Pencegahannya. 

Menurut Dr. Erika M. Schwarts, DPM, FACFAS, dari American Prodiatric Medical Association, 
telapak kaki manusia memiliki sekitar setengah juta kelenjar keringat yang bisa menghasilkan 
keringat dalam jumlah besar. Bayangkan jika kelenjar tersebut menghasilkan keringat pada saat 
yang bersamaan, tentu saja terasa basah, tidak nyaman, dan yang paling kita takutkan adalah 
timbulnya bau tidak sedap. Jika area telapak kaki kita basah atau lembab maka bakteri atau 
bahkan jamur dapat tumbuh dengan subur dan dari sana bau kaki bermula. Kita dapat mencegah 
bau kaki dengan melakukan hal – hal sederhana untuk mencegah bau kaki seperti berikut ini : 

1. Mencuci kaki secara teratur dan menyeluruh. 
Benar penggunaan sabun anti bakteri dapat menghilangkan bakteri pada kaki, namun 
yang tidak kalah penting adalah proses pencucian telapak kaki itu sendiri. Telapak dan 
punggung kaki harus dicuci secara menyeluruh. Gosok perlahan bagian telapak kaki, 
punggung kaki, pijat perlahan agar bukan hanya bersih melainkan relax. Jangan lupakan 
area sela – sela jari karena disanalah bakteri bisa berkembang dengan cepat. Kemudian, 
keringkan kaki secara menyeluruh, baru kemudian menggunakan alas kaki. Jika sudah 
dicuci namun dibiarkan dalam keadaan lembab, maka bakteri tetap bisa berkembang. 
Penggunaan spray penghilang bau kaki tidak akan terlihat dampaknya jika tidak diiringi 
dengan membersihkan kaki kita secara menyeluruh 

2. Jaga kebersihan alas kaki. 
Bukan hanya telapak kaki kita yang bisa lembab, alas kaki kita juga. Keringat yang 
keluar dari kelenjar keringat telapak kaki kita bahkan bisa diserap oleh alas kaki kita. Jika 
kita menggunakan alas kaki yang tertutup, usahakan untuk tidak menggunakan selama 3 
hari berturut – turut tanpa membersihkannya. Gunakan kaos kaki sebelum menggunakan 
alas kaki tertutup sebagai perlindungan terhadap keringat agar tidak langsung diserap 
oleh sepatu. Kaos kaki juga wajib diganti setiap hari, karena selain menyerap keringat 
telapak kaki kita, kaos kaki juga berpotensi sebagai wadah berkembangnya bakteri. 
Jangan menyimpan alas kaki pada tempat tertutup tanpa membersihkan terlebih dahulu, 
karena tempat yang lembab dan kotor dapat menyebabkan bertumbuhnya suburnya jamur 
penyebab bau kaki. 

3. Gunakan bubuk kopi sebagai bahan yang menetralisir bau yang terdapat pada alas 
kaki. 
Bubuk Kopi dipercaya mampu menetralkan bau tidak sedap, begitupun bau yang timbul 
pada sepatu. Penggunaannya sangatlah mudah, cukup dengan menempatkan bubuk kopi 
pada wadah kecil terbuka seukuran sepatu anda kemudian taruh di dalam sepatu anda dan 
jangan lupa untuk mengambil wadah bubuk kopi tersebut ketika anda akan menggunakan 
sepatu tersebut. Taruhlah wadah bubuk kopi dan biarkan semalaman, keesokan paginya, 
sepatu anda akan tercium dengan bau yang lebih baik karena sudah dinetralkan oleh 
bubuk kopi tersebut. Selamat mencoba! 


