
MUNGI Co., Ltd. 

“Pamper your body and your soul with natural ritual” 
 



Philosophy 

MUNGI Co., Ltd. was established in 2012 to manufacture and distributor premium natural skin 
care and hair care products under the MUNGI and MALAILUX brand. 

MALAILUX is a premium natural product for skin care and hair nourishment. It was developed 
from the knowledge gained from beauty caring experience that has clearly been efficient and 

continuously inherited together with the newest technology. The result is the science of body and 
mind remedy by Phytotherapy and Aromatherapy, inspired by royal Thai traditional way of life. 
We brought limited inestimable sources from nature combine with knowledge in state-of-the art 

technology and the results are natural products that nourish, relieve,  
and medicate your body and soul. 

 



                  MALAILUX Brand comes from the word “MALAI”  

in Thai which means to use parts of flowers, petals, and leaves to make a garland.  

There are different ways to make a garland, ranging from traditional way to modern. In the past,  

Thai ancestors are well-known for having a good artistic skill in decorating.  
Apart of its nice smell and appearance, garland is also used for many purposes.  

For example, it was recorded that garlands were used to decorate the royal palace  
on a special occasion and in some auspicious ceremonies.  

Also, Thai people like to give a garland to their guests and visitors to welcome and make them feel important.  
This is a custom that has been transferred from the past to present.          

As for the word “LUX”, it is from “Luxury” which connotes extravagance and abundance.  
These two words inspired the design of logo to be a picture of flowers that has a creative and beautiful design  

with Thai characteristic, which creates an image of MALAILUX as charming and attractive.  

Express your taste through a nice scent that will make you feel relaxed and enjoy your daily life. 



Body Cleanser 

 Suitable with skin aging 

 

  Skin deep nourishing line of products  

will recover skin condition to be  

radiant, make skin look younger with  

Antioxidant ingredient, and moisturize  

skin with organic Chamomile flower  

extract and organic Shea Butter blended  

with Marigold flower, Silk protein and  

mangosteen peel that is anti-bacteria and  

reduce body odor. 

 
身体磨砂沐浴露用于身体的沐浴， 

混合天然柔和的杏树磨砂粒子， 

混合洋甘菊、有机牛油果以及天然丝蛋白使皮肤
滋润光滑，有助于促进细胞新陈代谢， 
提亮美白肤色。 

เจลอาบน ้าขดัผวิกาย ผสมเมด็สครัป Apricot  

จากธรรมชาติสูตรอ่อนโยน ดว้ยสารสกดัออแกนิค  

Chamomile ผสมกบัโปรตีนไหมจากธรรมชาติ 

ช่วยบ ารุงผวิให้เนียนนุ่ม ชุ่มช่ืน และช่วย   
 ผลดัเซลลผ์วิเส่ือมสภาพ เผยผวิใหม่ ให้ขาวเปล่งปลัง่ 
     ยิง่ข้ึน  พร้อมกล่ินหอมอ่อนโยนจากดอกไม ้ช่วย  
      ให้รู้สึกผอ่นคลาย ทุกคร้ังท่ีอาบน ้า 
 
 
 



Body Moisturizer 

Enriched with ORGANIC CHAMOMILE EXTRACT by  

Ecocert together with ORGANIC SHEA BUTTER and 

Biotin, which helps strengthen and healthy your nails 

and cuticle.  

 

 

天然植物护手霜，含有丰富的天然提取物。 

添加洋甘菊以及有机乳木果油，有助于缓解手部干燥， 

滋养手部皮肤，使皮肤更加细腻柔滑。添加天然生物素， 

滋养保护指甲使指甲不易受损。 

 

 
บ ารุงมือและเล็บทุกวนัดว้ย MALAILUX Hand & Nail Cream  

with Biotin เน้ือครีมเขม้ขน้ แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ อุดมไปดว้ยสารสกดั 
จากธรรมชาติ มีส่วนผสมของสารสกดัจากออแกนิค Shea Butter และ  
Chamomile ช่วยบ ารุงมือให้เนียนนุ่ม น่าสัมผสั หมดปัญหาผวิแห้งกร้าน   

Biotin ช่วยบ ารุงเล็บมือ ให้แข็งแรง ไม่แตกเปราะง่าย 
 





Thai Traditional Soap Bar 
สบู่สปาสัญชาติไทย ไดรั้บแรงบนัดาลใจมา
จากขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะความ
เป็นไทยสมยักรุงศรีรัตนโกสินทร์ โดยใช้

เร่ืองราวทกัษะความประณีตการร้อยเรียงมาลยั
ของชาววงัสมยัโบราณเป็นตวับอกเร่ืองราว

ผา่นลวดลายบนแพคเกจ 

Thai Spa Soap Bar from Siam.. 

inspired by Thai's traditional and 

art of Siam. We use artificial 

flowers as garland with delicate 

skill of old Thai's palace people 

lifestyle to tell a story through the 

pattern on the package. 





Lavender Sleeping Balm  

Natural Balm with  

100% Lavender essential oil  

and coconut oil, helps relax and easy 

sleep. 
 

ใชท้าบริเวณหลงัหู ขมบั ทุกวนัก่อนนอน  

หรือเวลาท่ีตอ้งการพกัผอ่น 
 

薰衣草助眠膏，由天然香脂制成， 

纯净薰衣草精油的芳香有助于更好地睡眠， 

富含椰子油和天然蜂蜡，温和不刺激皮肤。 



Refreshing Breeze Oil 
 Feel fresh and relaxation everywhere just rub and take a deep breath. 

 

适合放鼻子下吸入，也可以用来按摩太阳穴、喉咙、肩膀等部位。 

清凉的气味有助于缓解疲劳。可以缓解日常生活中产生的压力以及减轻办公室综合症等症状。 

精油质地轻盈，不油腻。 

 







Our Target Group 

    กลุ่มลกูค้าท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของแบรนด์มาลยั
ลกัษณ์ คือ กลุ่มลกูค้านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน และตะวนัออกกลาง  

    สินค้าของเรามีจดุเด่นด้วยรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

โดดเด่นด้วยรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยั ลวดลายบนแพคเกจจิง้
ให้กล่ินอายในแบบความเป็นไทย ให้ความรู้สึกหรูหรา ใน
ราคาท่ีย่อมเยาว์ 

    นอกจากนีสิ้นค้าของเรายงัปลอดภยัด้วยส่วนผสมจาก
ธรรมชาติออแกนิกและสมนุไพรไทย การันตีด้วย
มาตราฐาน GMP และจากช่องทางต่างๆท่ีหลากหลาย 

เหมาะกบัเป็นของฝากในแบบไทยๆ  



Distribution 

Channel 



E-Commerce Channel 
 

jd.hk 

Tmall.com 



Little Red Book  Store 



@Weibo Siam Discovery 



Content Marketing 

China Market 





@ Icon Siam 
5th floor 



Sook Siam @ Icon Siam 



@ Royal Paragon Mall 

Phuket 



 @ Royal Thai Herb  



HKTDC  
Hong Kong Gifts & Premium 

Fair 2019 

(27-30 April-2019) 



Contact Us : 

MUNGI Co., Ltd. 

Tel : +66 94 952 5569 ,  

        +66 86 789 2255 

Email : info.malailux@gmai.com 

Line Id : noom1923 

mailto:info.malailux@gmai.com

